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BONAPARTE A LEGIONY





KOZDZIAL PiKRWSZY.

GENERA BONAPARTE.

Napoleon Bonaparte liczy podówczas lat skoczo-

nycli dwadziecia siedm. Urodzony w Ajaccio na Kor-

sy((\ w poudnie wita Wniebowzicia Maryi, czczonej

przez tuziemców jako „królowa krainy korsykaskiej",

wzi pocztek w rodowisku przyrody, krwi, obyczaju

czysto woskiem a swoicie nawskro wyodrbnionem.
Wyspa dzika, uboga, z kolei wzgardzony up punicki,

rzymski, wandalski, langobardzki, saraceski, pizaski,

pod koniec wasno republiki genueskiej, przez ni
Francyi Ludwika XV ustpiona, po daj-emnym pod wo-

dz Paolego oporze, uledz musiaa orowi francuskiemu

w tym samym roku 1769, kiedy najwikszego swego na

wiat wydaa syna. „Urodziem si,—wasne jego jdrne
s sowa—gdy konaa moja ojcz3rzna".

Bya mu ni pierwotnie Korsyka pod wieloma naj-

istotniejszemi, cielesnemi i duchowemi wzgldy. Niepo-

yt moc rodzicielsk wycisna na nim mnogie rysy

typowe gniedcego si na niej szczepu wyspiarzy-

górali, maego wzrostu, silnej budowy, cery oliwkowej

gadko - i ciemnowosych, wielkookich i ostrowzrocznych,

Napoleon a Polsky II. 1
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osobliwego umiarkowania w pokarmie i spoczynku, nad-

zwyczajnej pamici, ywego poczucia lionoru, suszno-

ci, wdzicznoci, a wraz niepomiernej mciwoci, dumy,

dysymulacyi, milczcych i skupionych, a znów dziwnie

wymownych i czynnych, przesdnych, zapalczyw^^ch

i vv^ojowniczych, a wyrachowanych, przemylnych i i-oz-

tropnych. Ale prónoby i niedorzecznie w samem tylko

korsykastwie szuka zarodu tej duszy ogromnej, która

w^szak adnej sobie podobnej ród tutejszego nie miaa

krewniactwa, której jeden zaledwo w oderwanej lato-

roli wyspiarskiej tkwi spóczynny pierwiastek, inne

za wyrastay z wielkiej gazi rdzennej italskiej, z po-

tnego pnia kultury aciskiej Zachodu, z najgbszych

konarów dziejowych powszechnoci europejskiej.

Po ojcu Karolu, gadkim, uksztaconym, doktorze

praw wszechnicy pizaskiej, zrazu obok Paolego wal-

czcym, lecz wnet z now wadz francusk pogodzonym,

sabowitego charakteru i zdrowia, przedwczenie na dzie-

dziczn w domu chorob raka zmarym, wywodzi si pono

z gibeliskiej rodziny florenckiej, jawnej w aktach wie-

ku XIII, przeniesionej od XVI na Korsyk, odtd ród
patrycyatu miejscowego wydatnej, cho cakiem zbie-

dniaej. Ze staroytnego równie rodu toskaskiego wy-

wodzi si po matce, Letycyi z Ramolinów, niewiecie

mskiego hartu, towarzyszcej mowi w wyprawach

przeciw Francuzom, i w^tedy nocami, po górach, ród
strzaów, nioscej ju pod sercem przyszego cesarza

Francuzów, prostackiej zreszt, nieokrzesanej, chciwej,

Woszce dorodnej, wytrzymaej i bardzo dugowiecznej.

Rodzestwa mia siedmioro, czterech braci, trzy siostry,

okazy fizycznie poczci rasowe, duchowo pospolite,

mizerne lub wrcz nikczemne, spite swojsk klanow
dz bezwzgldnego jego fortuny wyzysku, i bdce
te dozgonnym dla ciarem i kltw.

Chopcem dziewicioletnim wywieziony zosta przez

ojca do Francyi, na edakacy wojskow z aski królew-
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skiej. Oddany by iiasampierw do prowadzone^-o ])rzez

ksiy wieckich kolegium eksjezuickiego w Autuii, dla

nauczenia si obcego sobie jzyka. Ju po trzech mie-

sicach poradzi od biedy z francusczyzn. Nigdy jednak,

cho tak potnie i subtelnie póniej sowem i pismem
wada francuskiem, ani grubych bdów ani italiani-

zmów jaskrawych ustrzedz si nie potrafi. Zaraz potem
umieszczono go w szkole wojskowej w Brienne, ni-
szy)n internacie kadeckim dla synów ubogiej szlachty

na sumpcie królewskim, kierowanej przez franciszkanów,

do lichej pod wzgldem nauki a nawet dozoru oby-

czajowego. Tutaj nieosobliwj^ch spotka kolegów, jak pó-

niejszego swego sekretarza, sprzedajnego Bourrienna;

nieosobliwych nauczycieli, jak póniejszego spózawo-

dnika, zdrajc Pichegru. Tutaj, sam niby zakadnik

nieletni, nieoswojony ród wrogów, w ponurem trzyma
si odosobnieniu. Ale pracowa pilnie, rwc si gównie
do historyi, rozczytany zwaszcza w Plutarchu, do geo-

grafii i matematyki. Po picioletnim w Brienne poby-

cie, dosta si szczliwie do Szkoy Wojskowej paryskiej,

najwyszej kadeckiej, bdcej wzorem podobnych zaka-

dów zagranicznych a równie i spóczesnego warszaw-

skiego, zorganizowanej ju czysto militarnie sposobem

pukowym, urzdzonej wspaniale, a zbytkownie, z naj-

wiksz kadetów wygod, a co gówna, z nader obszer-

nym i wybornie obsadzonym programem wykadowym.
Boczy si tu zrazu podawnemu na kolegów. ród nich

z pierwszym tu zetkn si Polakiem, mieszacem zreszt,

Jabonowskim Wadysawem. By przez tych kolegów

za nieprzejednane swe korsykastwo wymiewany bez

miosierdzia. By przez jednego z nich skarykaturowany

pociesznie, jak wyrywa si przytrzymujcemu go za war-

kocz profesorowi, by „bied na ratunek Paolemu". Nieraz

te, przechadzajc si milczco po sali fechtunkowej,

z rkoma zwykle w ty zaoonemi, rozjuszony po-

dobnemi kpinkami, chwyta nagle za floret i z fu-
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i'y na ca cliiuar naciera artownisitnY. Bdcobd
jednak, w poniylnycli warunkach szkolnych, stoecznycli,

Av otoczeniu wawej i tgiej modziey szlacliecliiej, po-

czyna zywa sie potrosze z nowenii dla siel>ie stosun-

kami francuskiemi. Z paroma towarzys/ami bliej nawet

si zaprzyjani. A pracowa wci zaw^zicie, z uoo-
uem ju postanowieniem powicenia sie subie artyle-

ryjskiej, w kierunku waciwych tej broni przedmiot(5w

cisycli. Istotnie, po upywie roku niespena, móg
stan przed uczonym Laplacem, w szkole artyleryi

w Metzu, do wymaganego egzaminu konkursowego, a po

zdaniu go zyska prawo do szary oficerskiej w armii

francuskiej'.

Przeznaczony zosta do konsystnjcego na gbokiej
prowincyi, w zapadej miecinie \'a lence, puku arty-

leryi La Fere, jednego z na.jh^ps/ycli a i najp]*acowitszych.

Musia tu wedle przepisów od samego zaczyna dou, su-

y ])rzez kilka miesicy jako prosty kanonier, podofi-

cer, kapral i sierant. Potem dopiero obj czynno ofi-

cersk w stopniu podporucznika, z pensy niecaych stu

liwrów na miesic, ledwo na najskromniejsze starczc
utrzymanie. W domu bardzo religijnie chowany, cho
zreszt i potem nieraz, z znienacka zaskoczony wieci,
zmimowolnem „Jezus!" przeegna si konsul i cesarz, wcze-
nie przecie wyzby si wiary ród towarzyszów szkol-

nych w Brienne i Paryu. Teraz, w Yalence, wprowadzo-

ny zosta do loy Avolnomularskiej. Niezawile od obo-

wizkowych w regimencie zaj subowych, wci
ksztaci si dalej na wasna i'k w zakresie ogólnym
wiedzy wojskowej i zawodowym artyleryi praktycznej.

Zaczytywa si zarazem w nowoczesnem pimiennictwie

francuskiem, szczególniej w Roussie, w jego utworach

politycznych i poetyckich, w wieo wyszych ,,Kon-

fesyacli". Przejmowa si do gbi jego surow wyka-
dni doktrynersk i bezlitosn autoanaliz uczuciow.
Straciwszy wczenie ojca, czujc si w biedzie, opuszcz-
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niu, na obczynie, a cz3''sty zupenie, bez adnej jeszcze

skazy, okryty by nieuskromion jeszcze przez ycie,

chmurn szlachetnoci modziecz, i^rzedewszystkiem

za zgoryczony by do gbi serdecznym bólem patryo-

tycznym i tsknot za ziemi rodzinn. Przeywa chwi-

le zwtpienia i mki, skd niedaleko byo do samobój-

stwa. „Zawsze samotny porckl ludzi,— takie dla samego

siebie oficerek siedmnastdlcliii spisywa rozmylania

—

...(marz) o mierci.. Od lat szeciu cz}^ siedmiu jestem

zdaa od mej ojczyzny... Jake ndzni, czog-ajcy si,

nikczemni s ludzie... Jaki widok uj'r/f^ w mej ojczy-

nie? Spórodak('i\v mych w kajdanach i caujcycli

rk, która ich jarzmi... (t(Iv zgiua (ojczyzna. dobi'v

jej sj^n powinien uuirzci... Zyt-ie mi jest ciarem". Co-

kolwiekby mdrkowa, znajc póniejsze jeiid l<»sy mul-

zwyczajne, wysnuwajc z nich c.r posl gbokie a tanie

wywody wsteczne o ki-wi Bori.;'i(')\\- r-Ay powoaniu Atty-

li. ry!f ])()))rostu pewna, e b}^ to wtedy, wykwity na

podou zaclKuliiio-europejskiein, szlachetny i genialny

modzieniec, jakimby tylko móg by najlepszy spócze-

suy mody Francuz, Anglik, Niemiec lub Polak.

l'() i\)zstaiiiu ()mit)letniem, móg wreszcie i78<i v. za

urlopem odwiedzi Ajaccio, nacieszy si powiet]'zem ro-

dziiinem i matk. Std krótk, w majtkowych sprawach

riMlziniiych. odbNd wycieczki; do Parya, gdzie ])ierwsz

w yciu przygod uliczn z blad, nik Bietonk kou-

fesyjnym Jana-Jakóba zapisa sobie sposobem, z trwo-

liw dla kobiety wraz czuoci i pogard. l*odol)ne.

duo ciekawsze jeszcze, na tle miosnem, pismo autobio-

graficzne, nieznane dotychczas i trafunkiem w polskim

dochowane rku, rodzaj uamkowej noweli, „ Elisson

i Eugenia"', czuem modzieczem, prawie dziecinnem

nakreli piórem. Nie bez gbszego w dusz wasn wni-

knicia, opisywa tu samego siebie, marzyciela - wo-

jownika „Elissona", rozkochanego w szesnastoletniej

„Eugenii", lecz rzucajcego j dla bitewnej sawy i mier-
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ci, W pocztku 1788 r. powtórnie do [vo]'syki pody.
Tym razem podobno z wasnem oniemal rozmin si prze-

znaczeniem, ofiarujc usugi swoje Rosyi, Katarzynie II,

Imperatorowa, toczc wtedy drug sw wojn tureck,

a pragnc wszelkim sposobem powetowa niepomyln
kampani zeszoroczn, planowaa wielk od strony wos-
kiej, ródziemnomorskiej, przeciw Porcie dywersy.

W tym celu, na podobiestwo Orowa w pierwszej przed

dwudziestoleciem wojnie tureckiej, wyprawia wiosn
1788 r., z misy tajn do Woch, namiestnika wodzi-

miersko-kostromskiego, genera-porucznika Iwana Zabo-

rowskiego. Mia on najpierw spikn -^ic po drodze

w Tryecie z przywódcami „ludów albaskich, sowia-
skich, g]'eckich" i Mahmudem pasz skutarskim. Nastpnie

za mia! uda si do Toskanii, i tam, przy pomocy urzduj-
cego we Florencyi i Pizie posa rosyjskiego Moceniga,

„przyjaciela" Rosyi ksidza Del Turco, agenta rosyjskiego

w Livornie genera-majora Wasyla Tamary i konsula gene-

ralnego Calamaja, „zebra wszystkich Korsykanów byej
suby angielskiej", skierowa ich do Syrakuzy, a std jako

korpus posikowy do Archipelagu i Morei. Owó, wedle

wiadectwa Zaborijwskiego, bawicy \Ytedy na Korsyce

podporucznik Napoleon Bonaparte, zapewne za poredni-

ctwem starszego brata Józefa, doktoryzujcego si wiosn
t. r. w Pizie, mia wnie podanie wzgldem zacignicia
si do tej ekspedycyi. Skoro mu jednak ze strony werbo-

wniczej rosyjskiej danego stopnia oficerskiego przy-

zna nie chciano, skoro nadomiar caa misya Zaborow^-

skiego okazaa si chybion, odstpi szczególniejszego

tego zamiaru i do Francyi zawróci
Za powrotem zasta swój puk przeniesiony do no-

wego garnizonu V7 Auxonne. Tutaj znowu do przer-

wanej pracy nad sob ostro si zaprzg. wiadcz
o tern sumienne jego rki wycigi z lektury naj-

rozmaitszej, przewanie politycznej i historycznej, „Re-

publiki" Platona, dziejów staroytnych RoUina, fh)-
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renckicli Macchiavellego, francuskich Mablego i t. p.

Rozczytywa si take w ywocie niedawno zmar-

ego Fryderyka Wielkiego, skd nasamprzód wypi-

sa sobie par bliszych, wiadomoci o pierwszym po-

dziale Polski. Usilnie przytem zajmowa si robot fa-

cliow w polygonie artyleryjskim. Ceniony w puku
przez przeoonych i kolegów, zaylsze z nimi nawi-
za stosunki. Midzy innymi zbliy si z porucznikiem

Rulhierem, jednym z synowców najlepszego wtedy we
Francyi znawcy upadajcej Rzpltej, wiatego i przy-

chylnego historyka „Anarchii polskiej", dziki którym,

po niebawnej nagej mierci stryja, uratowanem zostao

bdce jeszcze w rkopisie znakomite to dzieo. W Auxon-

ne napisa pod adresem wielbionego wygnaca Paolego

pomienne przeciw ciemizcom francuskim „Listy o Kor-

syce". Dowiadywa si tymczasem o wybuchych w Pa-

ryu wielkich wypadlj;ach 1789 r., wziciu Bastylii,

raptownych postpach rewolucyi. ledzi te sprawy go-

rczkowo, z korsykaskiem przewanie, walenrodowem
poniekd uczuciem. Upatrywa w nich przedewszystkiem

widoki odzyskania niepodlegoci przez cilejsz wy-
spiarsk sw ojczyzn. Popieszy te, jesieni 1789 r., wró-

ci tam po raz trzeci. Powszechne na Korsyce zasta

poruszenie umysów, zwaszcza odkd liberalne uchway
Konstytuanty paryskiej uczyniy rzdzon po wojskowe-

mu koloni równouprawnionym skadnikiem Francyi

i otworzyy powrót wygnanym patryotom, z Paolim na

czele. Powita z zapaem bohatera narodowego i jako

zdeklarowany „paolista" rzuci sit- w wir agitacyi, bar-

dzo skbionej i mtnej, a zarazem kierowanej skrycie

przeciw Francyi. „Poufne me stosunki z naczelnemi

rodami i z deputatami korsykaskimi — donosi w tym
samym czasie do Petersburga sprytny Mocenigo, pose
opiekujcej si zdawna Korsyk Katarzyny— pozwalaj
mi stwierdzi, i Korsykanie korzystaj z rewolucyi

i powrotu swych wygnaców, dla odzyskania wolnoci
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zupenej i ^ibiojenia sie w tym celu pod generaem Pa-

olim... Niechybnie te przj' pierwszej sposobnoci zrzuc

oni jarzmo protektoratu (francuskiego) i ogosz sw
niepodlego... Wykryem to i wycignem z pod serca

samyche deputowanych tego narodu". Mody oficer

przez rok z gór w krte te wpadszy sprawy, dopiero

pod wiosn 1791 r. powróci do puku z awansem na po-

]'ucznika. Wróci zarazem do wytonej pracy umysowej,
do dalszych osobliwych, na sposób Roussa prób literackich.

Wtedy nakreli rodzaj zapisek o ,, dziejach Korsyki".

Uoy rodzaj dziwnego dyalogu „O mioci". Napisa
dziw^niejsz jeszcze rozpraw ,.() szczciu'-. W tem

ostatniem pimie wychwala z rozrzewnieniem ycie za-

ciszne i mierne, rozwiecone kochaniem pi'ostem, mu-

zyk pogodn, matematyk czyst, i ,,hist()ry, pochodni
prawd}'^, macierz nauk moralnych". Pioiunowa natomiast

przeciw namitnociom gwatownym i zgubnym, przeciw

najzgubniejszej, „ambicyi, dzy niczem nienasyconej,

która Aleksandra Wielkiego wodzi z Teb do Persyi, nad

Issus, do Indyi, kae mu zdobywa i pustoszy wiat
cay,... wiecznie godna tym samym wci pali go a-
rem, nka, obkuje,... staje si szaem, koczcym si
dopiero wraz z yciem".

Jesieni 1791 r. po raz czwarty urlopowa si do Kor-

syki. Wda si tu coraz gbiej w powikania lokalne.

Wyrobi sobie szar oficersk w tutejszej gwardyi na-

rodowej. Wszed zarazem w zatarg z wpywowymi dzia-

aczami miejscowymi, z posem Peraldim, ofiarujcym

Kors3^k po kilku leciech Rosyi za Pawa L, z arcyby-

strym Pozzem di Borgo, dozgonnym póniejszym wro-

giem, wczenie zaprzedanym Anglii, a pod koniec wiel-

kim ambasadorem ros^gskim za Aleksandra I. Tem sa-

mem ochodzi swe stosunki z popierajcym ich Paolim,

sterowanym przez nich coraz bardziej w kierunku oder-

wania si od Francyi. Sam poczyna tymczasem odchy-

la si od tego kierunku. Przy caym swym patryoty-
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ziiiie korsv kaskim, b}! objty ju zbyt silnie wpywem
wyszej kultury francuskiej. Poczyna pojmowa, i dro-

bna wys]ia nie dojdzie oderwaniem do niepodlegoci
istotnej, bicz chyba do oddania sie w rce Anglii, albo

moe i Ros3^i, dokd ju wtedy przez konsula cesar-

skiego Calamaja kierowani l)yli Korsykanie pod skrzyda
Katarzyny. Za wobec widoków podobnych, poczyna
godzi si raczej z uprawnion przynaleytoci fran-

cusk. Przybywszy do Parya, latem 1792 r.. by wiad-
kiem naocznym straszliwych poAvsta ulicznych, obale-

nia monarchii, rzezi wiziennej, obwoania Republiki,

wybnclin wojny koalicyjnej. Jesieni t. r. uda si po

raz ostatni na lvorsyk. Znalaz wysp \vzburzon od-

biciem wypadków stoecznycli na tle najzawilszego nado-

niiai- rozgardyaszu odrodkowych de i intiyg miej-

scowych. Na]>rze(i\\ starego Paolego, stojcego wraz
z Pozzem za federalistycznym kierunkiem yrondy, sam
znalaz si po stronie utrzymujcych jedno ciaa Fran-

cyi zwolennik(')w (uu-y. Hostal sie. |)ocz(^ci iniuiowoli,

w sam krzyowy ogie kracowo zaostrzonych kors}"-

kaskich pi'zeciwiestw stronniczych i oso])istycli. Uleg
w walce z przemoc^ wrogiej partyi rzdzcfj. Potpiony
zosta, wraz z ca rodzin, wyrokiem wasnych rodak<'>w.

pod ])owag narodowego w(Klza. Skazany na ., wieczn
kltw i infami", widzia dom swój rodzinny pastw
wciekego motochu. Sam wreszcie ratowa musia y-
cie ucieczk, latem 1793 r., i rzec ucliodzcej z nim

matce: „Ten kraj nie dla nas" f(/iie^to pae^e non e per

noi). Okrutne te przeprawy wywary na wpyw sta-

nowczy. Si;(mI zapamitaej, pi'owadzonej wszelkit-ini s[)o-

sob}'' wojny domowej, ulotniy si l)ezuyteczne mrzonki

abstrakcyjne, speza tak nienawistna póniej cesarzowa

„ideologia", a stary si te pucliy idealizmu modzie-
czego. Obnay si cudzy egoizm przewrotny i bez-

wzgh^du}', a i wasnej indywidualnoci potnej rozbu-

dziy si utajone instynkty bojowe i wadcze. Pryso
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wiele zudze, wiara w lud swój, w ubóstwianego

ludowego naczelnika, - skd póniej spynie cz nie-

ufnoci do Kociuszki, niby Paolego polskiego,—w lu-

dowadcz Roussa nauk. Pierzcho lepe korsykastwo

pierwotne, a w duszy i ambicyi wielkiej, ponad mikroko-

smem pótorastatysicy pódzikich, zajadych wyspiarzy,

wygórowaa wielka ciaem i duchem trzydziestomilio-

iiowa Francya spóczesna, ]iodejmujca zagadnienia wia-
towe i ze wiatem shi\v;ijc;i w szranki.

11.

Wywoaniec l\(tisykaiiiii, a coraz bardziej odtd
Francuz, odszuka swój regiment, idcy ju w ogie.

Jesieni 1793 r., umieszczony by w korpusie ekspedy-

cyjnym poudniowym, do odebrania zajtego przez kontr-

rewolucy i Anglików Toulonu. Niebawem, w stopniu

szefa batalionu i komendanta artyler}^ oblniczej, zna-

laz tu pierwsze stosowne dla siebie pole dziaania Móg
zabysn odwag i sprawnoci niepospolit, wyszym
zgoa pogldem i inicj^^atyw strategiczn. Przyoy
si znakomicie do zdobycia miasta, 7. kocem, t. r., i za

niezwyke zasugi zyska awans wyjtkowo szybki na

generaa brygady. Wki-ótce przeniesiony zosta, jako do-

wódca artyleryi i inspektor generalny pobrzea, do

armii woskiej, stojcej bezczynnie dokoa Nizzy, na

Rivierze, w obliczu przewagi sardysko-austryackiej. Tu
zbliy si z urzdujcymi przy tej armii komisarzem

Konwencyi Robespierrem modszym, agentem rewolucyj-

nym Buonarrotim i podobnymi im ludmi bdcej u ste-

ru Góry. Pozna dobrze zacit ówczesnych swych przy-

jació energi jakobisk, której póniej konsul i ce-

sarz obawia si bdzie najmocniej. Przez nich obecnie,
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po raz pierwszy, Komitetowi ocalenia publicznego prze-

oy samorzutne, miae swe myli o zadaniach wojen-

nych Republiki. Niezudzony wietnym pozoieni a dzie-

wiciu armii rewolucyjnych, zaleca ich skupienie, ze-

branie naprzód alpejskiej i woskiej, wywarcie std
w samo serce Austryi offensywy jednolitej a druzgo-

ccej. Albowiem „z wojn jest jak z obleniem; naley
zjednoczy swe ognie w punkt jeden; nie rozdrabnia,

lecz skoncentrowa swe ataki...; po zrobieniu wyomu,
równowaga jest zniweczon, wszystko inne zbytcznem

a twierdza zdobyt". Z potg logiki nawskró reali-

stycznej, a przelatujcej byskawic od wasnego tou-

loiiskiego dowiadczenia próbnego do uogólnie najdal-

szych i najwikszych, z prostot oczywistoci i geniu-

szu, wykuwa lapidarne wskazania wytyczne nowej sztu-

ki wojskowej, a wipHcife i politycznej, które sam w na-

stpstwie tytanicznym wysikiem udowodni, rozwinie

i wcieli. A mówi tu take pewne rzeczy arcymdre,

o których póniej z najwiksz wasn zapomni szkod.

W zoonej Robespierrowi modszemu nocie „O poo-

eniu politycznem i wojskowem armii naszych w l^ie-

moncie i Hiszpanii", najdobitniej owiadcza si przeciw

wyprawie zdobywczej hiszpaskiej. ..Hiszpania - pisa

—

to pastwo wielkie... Charakter wytrway, dumny i prze-

sdny tego narodu, siy mieszczce si w jego masach

ludowych, uczyni go strasznym, jeli bdzie naciskany

u siebie w domu. Hiszpania, jako pówysep, wielk zna-

lazaby pomoc w koalicyjnej przewadze morskiej. Por-

tugalia byaby potnem do tego oparciem. A prze-

to w gowie trzewej niemoe posta myl zdobywania

Madrytu". Std wyprowadza dalszy wniosek, i, zamiast

uderza na zachód i poudnie, naley, wprost przeciwnie,

obróci si ku wschodowi i pónocy, i „uderzy na ce-

sarstwo niemieckie''. Za, jako najsposobniejszy punkt

wyjcia do takiego uderzenia na cesarza, t. j. na Au-

stry, wanie wskazywa natairie z Woch pónocnych.
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I tutaj, w tein miejscu niniejszej niezwykej „noty" Bo-

napartego z pocztku lipca 1794 r., znajduje si naj-

wczeniejszy u niego wyraz, najwczeniejszy przebysk
strategiczno-politycznej myli o Polsce. „System offen-

sywny w Piemoncie — pisa tutaj — wpywa na Polsk
(Je sijsteme offensif en Piemont influe sur la PoJognej"'.

Mia oczywicie na widoku rozgry ajc si w tym wanie
czasie rozpaczliw walk insurekcyjn Kociuszki. W ka-

dym razie, rzecz uderzajca, w tern najpierwszem sfor-

muowaniu swycli marze i zamierze polityczn3^cli i wo-
jennj^ch, jakgdyby odi^uchowo, u wi-az cile i^ozuniowo,

sam sobie ukaza w tlali — Polsk
Tymczasem, latem 1794 r., pogrony zosta po-

rednio w przewrocie tlKMiiiidoi-a, upadku Robespierra

i protektorów swych jakobiskich. Pad nadomiar ofiar

wrogiej machinacyi osobistej. Znalaz si nagle w wi-
zieniu, o wos otl zguby. Z ledwoci, trafunkieni, odzy-

ska wolno. Ale l)y slvomp]-()mitowany przez swe
zwizki jakobiskie, wytrcony z karyery, i w najniemil-

szym sobie pchany kierunku. Mia mianowicie pój zrazu

dc cliybionej wyprawy morskiej przeciw Korsj^ce, oddanej

ju przez Paolego Anglikom, pod Jerzym III, jako

królem korsykaskim. Potem mia by uyty w ekspe-

dycyi karnej przeciw zbuntowanej Wandei. Wywinwszy
si szczliwie od niewdzicznj^ch tycli przeznacze,
zjecha wiosn 1795 r. do Parya.

Trafi do stolicy na przeom rzdów thermidorowyeh

a dyrekto]-yalnycli. Dosta si do paru wpy wow^-cli w no-

wym Komitecie ocalenia publicznego figur, a take do wy-
jedajcego na czoo Barrasa i jego otoczenia, do samego
ogniska intrygi, wadzy, uycia. Zapaclmiay mu te po
raz pierwszy tu zbliska ogldane wietnoci, to rzeko-

mo wielkowiatowe j^cie, zbytek, wykwint, kobiety,

gównie za ta tak tanio zdobywana a tak bez rachunku
szafowana potga najwj-sza. Ubogi, potrcany, ciskany
jak li wichur wypadków i samowol ludzk, a wy-
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trzewiony Jo cna, z przenikliwoci jasnowidzc prze-

bija pozory, dociera do faktów nagich, do istoty rze-

czy i ludzi. Gbok te dla tych ludzi rzdzcych,
od których czu si zawisym i nieskoczenie wy-
szym, ywi pogard. Rozpala si milczc dz zró-

wnania si z nimi, w^ybiijania ponad nich, a znieczula

si moralnie widokiem ich poj, sposobów i pomylno-
ci. Trawio go za nadewszystko, rozsadzao, ponosio

przyrodzone powoanie wojennego geniuszu. Skada Ko-
mitetowi znaczone ju lwim pazurem memoryay o armii

woskiej, plany dziaa zaczepnych, a nawet bardzo wni-

kliwe polityczne skazowki. Midzy innemi, w nieznanej

dotychczas, bo w polskim zawieruszonej zbiorze, szcze-

gólniejszej „Nocie politycznej o republice genueskiej",

z korsykaskiem znawstwem rzeczy i bezlitosn byst]"0-

ci, niechybnych uczy sposobów, jak, przez zyskany

dla Francyi prosty lud tameczny, zwali austrofilskiego

do i oligarchów genueskich. Jednak wszystkie te

jego prace rzucane byy lekcewaco do kosza przez

biurokratów zawistnych lub tpych. Dorwa si wpra-

wdzie, latem 1795 r., do rzdowej kancelaryi topograficznej,

skd odrazu oyAvczo na woskie wpyn operacye. Je-

dnakowo wci pod biurokratyczn by feru; kadej
chwili móg wylecie. Wyczuwa take rosnce w rz-
dzie od pokoju bazylejskiego parcie ku pacyfikacyi

powszechnej, która znowu strciaby go w nico. Te-

dy, z pocztkiem jesieni 1795 r., wystara si o misy do

Turcyi dla zreorganizow^ania artyleryi i armii ottoma-
skiej, a gówcie dla wybicia si w tych stronach da-

lekich, albowiem „Wschodowi trzeba czowieka". Wtem
znienacka wol losu do waciwych swych porwany zo-

sta przeznacze. Bardzo zdatny, bardzo jakobiski, a za-

razem, rzecz zalecajca go zewszechmiar, napewno zgo-

a niegrony, niepokany, nieustosunkowany we Fran-

cyi, zbiedzony korsykaski oficer fortuny, zgoa powol-

ne napewno w rku swego askawcy narzdzie, wybra-
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ny by przez Barrasa, do pomocy w dowództwie, pod-

czas walki ulicznej przeciw rojalistycznemu wybucho-

wi yendemiaira. Celnoci bezwzgldn i raptown swych

zarzdze przyczyni si te gównie do zgniecenia

tego niebezpiecznego poAvstania. Nagrodzony za to z.-

sta stopniem generaa dywizyi i wodza naczelnego

armii wewntrznej.

Teraz ju stan w szeregu pierwszym, skd móg
wzi rozpd na swoje miejsce najpierwsze, jedyne.

Rozumia wszake, i rozpdzi si nie potrafi jako ko-

mendant dozorczej siy zbrojnej, przeciw Paryanom, na

bruku stoecznym, lecz tylko jako wódz armii czynnej,

przeciw nieprzyjacioom Francyi, i to najacniej na zna-

nym sobie wybornie terenie woskim. W istocie, mocno

polecony zosta na to stanowisko przez najpowoaszego
rzeczoznawc, Carnota, w uznaniu okazanych talentów

wyjtkowych, oraz wobec koniecznoci nowych nad Au-

stry przewag dla dojcia z ni do pokoju. Z drugiej

strony, zrcznie by popierany przez Barrasa, w my-

li zachowania wdzicznego adherenta w osobie wysu-

nitego przez siebie modego generaa. Tak, przy je-

dnomylnem poparciu Dyrektoryatu, otrzyma, w po-

cztku marca 1796 r., upragnione dowództwo naczelne

nad armi wosk. Zaplta si jeszcze naostatku w si-

dach niedoM'iadczonego uczucia i temperamentu, lioz-

kocha si bez pamici w starszej od siebie o lat prze-

szo sze kreolce i wicehrabinie, przekwitej, atwej,

wyszkolonej, umiejcej ptasi dobroci, egzotycznym

i pseudoarystokratycznym urokiem zagra na jego zmy-

sach i sentymencie. Bya to wdowa po citym dowódcy

rewolucyjnym, Józefina Beauharnais, wiziona w dobie

teroru u Karmelitów i uratowana wtedy udanym stanem

odmiennym przez polskiego lekarza wiziennego, po-

czciwca Markowskiego. Teraz królowaa ród wielko-

Mdatowego pówiatka Dyrektoryatu, jako utrzymanka
Barrasa, o czem jasnowidzcy lecz zakochany genera,
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jak zwykle bywa, sam jeden tylko nie mia pojcia.

Nie spostrzeg si te, e waciwie bya mu ona roz-

mylnie podsunita przez cynika dyrektora, wraz dla

pozbycia si jej i dla tem snadniejszego utrzymania go

w rku. Poszed lepo za porywem niepohamowanej

mioci, wbrew woli matki, przeciwnej temu zwizkowi,

skd nie oczekiwaa potomstwa, wbrew caej rodzinie,

przeciwnej maestwu swego naczelnika i chlebo-

dawcy z osob ubóstwian, kosztown, niezamon,
i przeladujcej te odtd bratow uczuciem zawzitej

klanowej nienawici. Wzi lub ze swoj wybran
w tydzie po otrzymaniu nominacyi woskiej, a na dwa
dni przed wyjazdem z Parya na plac boju. Nareszcie,

w kocu marca 1796 r., stan w Nizzy, kwaterze

gównej armii woskiej. Obj dowództwo naczelne, roz-

win skrzyda do lotu.

Armia liczya ogóem do 45 tysicy ludzi, w czem

jednak niewiele ponad 30 tysicy do czynnego w polu uy-
cia. Generalicya, poczci tylko istotnie uzdolniona,

midzy sob niezgodna, do skonn bya krzywi si

na nadesanego z biur paryskich korsykaskiego mo-
kosa, cho zreszt z pewnym ju z góry respektem dla

wiadomych jego talentów. Korpus oficerski przew^anie

bardzo dobry, lecz naleycie niewyrobiony w ogniu,

niewystarcza zwaszcza w gaziach broni specyalnej,

artyleryi i inynieryi, szczególnie wanych na tym
wanie trudnym terenie wojennym. Wydzia administra-

cyjny, wprost haniebny, y kosztem wojska, zamiast

je ywi. onierz, gównie rekrut poudniowo-francu-

ski, sprawny, zapalny, przedsibiorczy, by wyborny
w ataku, piechur lekki i sprysty, zdatny do marszów

forsownych; ale by upady na duchu, ogodzony, ober-

wany, bosy, dziesitkowany przez choroby w ndznych
górskich leach zimowych, le uzbrojony, niepatny, nie-

karny. Tak to bya dwignia, któr chwyta mody wódz
dla poruszenia ni wiata z posad. Naprzeciw siebie
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mia okoo 70 tysicy doskonale opatrzonego iiieprzyjaciehi,

w jednej pi-aANie poowie Sardów, wspartych przez po-

siki cesarskie, z drugiej samycli Austryaków, pod sta-

r^-ni feldmarszakiem Beaulieu, z przewaajc zAv}asz-

cza doskona jazd wasn i posikow neapolitask.

Po jaknajkr()tszej, dwutygodniowej zaledwo, sza-

lenie intensywnej robocie przygotowawczej, ju w ])ocztku

kwietnia 1796 r., J3onaparte, spadajc j^iorunem z Iiiviery

przez wwozy apeniskie, wbij'aj'c sit; zwartym klinem

pomidzy wojska sardyskic a austryackic zui<')s je

kolejno a naprzemian_v, w cigu kilkunastu najbliszych

dni kwietniowych, pod Montenotte, ^^Fillesimo, Dego,

Sanmicliele, ]ii(>ndo\i. Zmusi tem do rozejmu kr(')la sai'-

dyskiego, a niebawem, przeszedszy w ])ocztku maja
przez Po. równie i ksia^t Parmy i Modeny. Zepchn
dalej Austryak(')w za A(ld<\ ])ohi na gow pod Lodi.

W pooAvie maja odby wj'ay.(l tryumfalny do TNlcdyolanu.

Zosta panem Lombardy!: zaj si doranem jej urz-
dzeniem polityczno-wojskowem. Po krótkiem wytchnieniu

i reorganizacyi armii, wsti'znionej tak niezwykym wy-
siltiem, ruszy natycimiast naprz(>d. Po krwawej i'ozpra-

wie pod Borghetto, ])izekroczy ^incio: w ]^ocztku

czerwca stan ua linii Adygi: dotar nad jezioi'o („larda.

Wtargnwszy do w^eneckiej Tei-ra Ferma ladem ucho-

dzcego Beaulieugo, odrzuci go ostatecznie do Tyrolu,

w góry trj^denckie. Poczem zablokowa Mantu i, z wy-
jtkiem zamknitego jej garnizonu, oczy.cil z Austrya-

ków cae Wochy a po Alpy. Zmusi teraz do rozejmu

króla neapolitaskiego, a niebawem, zajwszy na swj^ch

tyach Legacye papieskie, równie i Stolic Apostolsk.

Dokona tyra sposobem w cigu dwóch miesicy wicej,
ni uczyniono dotychczas w cigu czterech lat wojen

rewolucyjnych. Wysun si odrazu na czoo wodzów
Francyi i Europy. To by akt pierwszy.

Niedugo przecie zAvycisca móg zaywa spoczyn-

ku. Sam nieco by odurzony w^^etnoci zdobytych wy-
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iiików. i^onjekd te byl udzony widokami bd to ro-

kowa pokojowych j)ai'ysko-wiedeskich, bd te dy-

wersyi zaczepnej wojsk irancuskich nad Renem. Co naj-

goj"sza, po znacznycli swycli w^ ogniu ub3'^tkacli, skpo
tylko kapanin wieych posików wzmocniony by
z Francyi, gdy natomiast Austryacy, cignwszy z nad

Renu 25 tysicy najlepszego onierza i zreformowawszy

i'ozbite sw^e szcztki, pod nowym energicznym wodzem,

feldmarszakiem Wui-mserem, do rycliego przystpili

odwetu. Tak zaskoczony zosta Bonaparte,ju w kocu lipca

179(i r., potnym atakiem przeszo 50 tysicznej nowej ar-

mii austryackiej, wypadajcej w trzech silnych korpusach

z Tyrolu poudniowego na Lombardy. Nagle tedy, w naj-

wikszej opresyi, zmuszony by zwin na gwat bloka-*

d Mantui; popali, zagwodzi, zakopa swój park

oblniczy; myle nawet o ratowaniu si zupenym od-

wrotem. Jednakowo myli takiej nie da nad sob wa-
dzy. Przeciwnie, do tem mielszego porwa si kontr-

ataku, utrzyma inicyatyw zaczepn. W pocztku sierp-

nia run najpierw na prawe skrzydo nieprzyjacielskie

i zbi je pod LonatD; potem na centrum i zgromi je pod

Castiglione. W kilka dni r-ozniós ca pikn ajini

Wurmsera i odrzuci go do Tyrolu. To by akt

i! rugi.

Odtd Bonaparte czujnie ju by na stray. Czujnie

odczeka, w pocztku wrzenia 1796 r., nastpn prób
offensywn Wurmsera i powtórne jego z odnowion ar-

nii zejcie do Lombardyi. Sam teraz skrycie obszedszy
go, odciwszy zajciem Trydentu od Tyrolu, zawróci
na nagle od tyów. Poczem, w niesychanie forsownych

docigajc go marszach, bijc pod Roveredo, Bassano,

Sangi orgio, wreszcie, w poowie wrzenia, z resztkami

wojsk pobitych wpar go i zamkn w Mantui. To by
akt trzeci.

Alici, po kilku ju tygodniach, znowu mia naprze-

ciw siebie liczne, wiee przew^anie, wojska nieugitej,

Nnpolcoii a Polska II. 2
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po tylu ciosacii Austryi, która, uJ} wszy sobie tymczasem

nad Renem dziki zw3'cist\Voiu arcyksici-a Karola, naj-

lepsze sih' obrócia na stracone Wochy. Rozprawi si

musia z now, blisko 60 tysiczn armi austryack,

wyruszajc w pocztku listopada t. r., pod feldceclmii-

strzem Ar^inzyi)), w dwóch wielkich kolumnach, z Tyrolu

pónocnego i Frioulu. Tym razem Bonaparte zacz do nie-

szczliwie. By wnet WA^party z Trydentu, zagroony

zgnieceniem pod Mantu. Wci jednak offensywy tak-

tycznej ani na chwil nie wypuszcza z rki. Przekro-

czvAvszy Adyg, w^ poowie listopada 179(5 r., flankowem

od tyu uderzeniem ugodzi w Alyinzego pod Arcole,

nieskutecznie zrazu, z dotkliw, klskow prawie stra-

t, któr przecie przez nadzwyczajne napicie woli

i prcego wci naprzód celowego impetu, po trzydnio-

wych krwawych zapasach, wietnem uwieczy zwyci-

stwem. To by aki czwiu-ly. A jeszcze do rozwizania

byo daleko.

Olniewajc} widok tej nieprzerwanej kolei tryum-

fów móg z odlegoci wydawa si jedn strzelist, ró-

wn, gadk, konieczn lini obiegow podnoszcej si

wspaniale na widnokrgu europejskim, niewstrzymanej

w swym pochodzie, gwiazdy szczliwego losów wybra-
ca. Zbliska rzecz przedstawiaa si zgoa odmiennie.

Wsz3'stko z trudem ogromnym wypracowane, z niebez-

pieczestwem miertelnem wywalczane przez niego nie-

ustannie by musiao. ,,Fortuna—tak pod sam ju koniec,

po leciecli kilkunastu, wracajc zmiadony z pod Mo-

skwy, do polskich w Warszawie odezwie si on sucha-

czów— nie daje iiic, sprzedaje wszystko. Ludzie wderz
w moje szczcie; ale ja wiem, wiele mnie ono koszto-

w^ao". To bya prawda, i tak od samego byo pocztku.

Tak wic, obecne pierwsze jego tak raptowne wspina-

nie si w gór wci po wskiej midzy przepaciami
odbyw^ao si krawdzi. Móg w kadej z dotyczasowych

czterech kampanii potkn si, zwali i pogry w ni-
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co. ]L<'),u-! niciylko, z wy.s/ <nl wszelkiej brawury

bezwzg-ltliui pu^;ard mierci co chwila na rekonesan-

sa.cli najmielszych lub w szturmie najgortszym, jak

ostatnio na mocie pod Arcole, wasn wystawiajc osu-

!)(;. powielekror zuiii od kuli, szabli cz}'' bagnetu, a na-

wet, jak j)i'/t'sti'/eg go w por uczciwy Wurmsei', od

truciznj^ albo te, na co wted}^ zanosio si niej-az, do-

sta si do niewoli. Ale poprostn móg uledz pi-ze wadze,

pize.^iiar zupenie. „Kampania woska—s sowa znacz-

ce dzielnego i ro/ti'opnego jej uczestirika, generaa Doui-

martina—bya jedn z tj^cli rzeczy szczliwych, jakicli

nie naleaoby próbowa po raz drugi'-. Oo wicej, pa-

rokrotnie mocno si przerachowa, ]n-zy pocztkowem
wtargnicin Wurmsera, przy ocenie odpornoci Mantui,

przy pie]'wotnem jeszcze pod Arcole natarciu, podobnie

jak póniej, ze zym i nawet z dobrym skutkiem, pomyli

sie ])od Acre, Marengo, Eylau, Aspern i gdzieindziej.

By tylko—pospolit t oczywisto zawsze przed ocz}?"-

ma mie potrzeba— wielki, genialny czowiek, nie jaki

AYSzecliAYiednopotn}- póbóg czy cudotwórca. Z tego

ani w^tedy, ani w nastpstwie, naleycie nie zdawano so-

bie sprawy. Widziano i wówczas, gdy dopiero wscho-

dzi, i potem, gdy sta w zenicie, same jeno pomylno-
ci nadzwyczajne; niedo widziano nadludzkiego jego

wysiku, ani te straszliwego cinienia i ryzyka okolicz-

noci. Tedy z reguy dowolne, faszywe nawskró, za-

kadano przesanki o jego wszechmocy; a std znowu
nazbyt czsto wygórowane, niesprawiedliwe z gruntu,

wysnuwano wnioski o jego poczytalnoci dziejowej.

W arcywietnej i arcycikiej dobie wstpnej ni-

niejszej, niezawile od samyche niepomiernych trudno-

ci czysto wojenuych, z jakiemi boryka si wypado
Bonapartemu, mia on równie ustawicznie na karku

niezwykle draliwe kopoty polityczne, wynikajce ze

liskich jego stosunków z wasnym rzdem, z podejrzli-

wym, podstpnym, podzielonym w sobie Dyrektoryatem.
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Zwycistwami swcmi 7.iu\/Awi\, wnet zaniepokoi dyrek-

torów. Stawa si nagle dla nicli zaduy; rzecz swoj ro-

bi zadobrze. Ju w kocu kwietnia 1796 ]., po pierwszych

wygranych, zii])()wi;ida Dyrektoryatowi „wki-oczenie

przez Tyrol do Niemiec". Wybiega t^nu sposobem dale-

ko poza pierwotne swe iustrukcye, poza wyznaczon so-

bie rol podrzdnego spóczynnika, majcego li tylko

przj^pieszy ubicie corj^^clilej ladajakiego z Austry po-

koju. Przerazi tak zapowiedzi tych zwaszcza mów
rzdu, co to, z Carnotem na czele, jeno poko-

jow austryack yli wtedy myl. To te ju naza-

jutrz po Lodi osobliwszej doczeka si nagrody, pod

postaci pisma Carnota, z wyuszczeniem „kategorycznej

koniecznoci zakoczenia wojny w cigu kampanii ni-

niejszej" i odszkodowania Austryi wydzieran jej do-

piero Lombardy, a jednoczeuie z rozkazem rozpoo*-

wienia zwyciskiej swej armii, oddania dowództwa prze-

ciw Austryakom w lce stai'ego Kellermanna, oddalenia

si samemu z reszt wojsk gdzie na jak niedorzeczn

wypraw na Rzym i Neapol. Bonaparte wrcz odmówi.
„Lepszy—odpisa natychmiast—jeden zy genera, ni dwaj

dobrzy... Wojna, jak i polityka, rzecz jest taktu". Zaofia-

rowa obcesowo swoj dymisy. Wprawdzie, wobec no-

wych tymczasem jego tryumfów, i)rzyj jej od pogrom-

cy Beaulieugo, zdobywcy Lombardyi, nie miano w Pa-

lyu. Ale odtd, w skrytej pod przyjacielskiemi pozory

ze steruukiem Carnota i jego zwolenników niezgodzie,

przy poowicznem jeno, naopak tamtym, ze stj-ony Bar-

rasa i Reubella poparciu, im dalej i wyej osobist, od

nich wszystkich niezapoyczon, rozpdow porusza si
moc, w tern ostrzejsze z nimi wchodzi zatargi. Odchy-
la si coraz bardziej od stoecznego wadzy dyrektoryal-

nej ogniska; tworzy sobie poczyna wasne obozowe.

Kryo si tutaj, jeszcze w tej dobie jego pocztkowej,
niebezpieczestwo wielkie. On je do czasu zaegnywa
na swój sposób, przez nadzwyczaj umiejtne wobec
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rzdu stopniowanie powolnoci a. iuipozycyi: ]ii'/t'Z z\\\-

cistwa, zdobycze, trofea; nieiiajnmiej te przez miliony,

posj^ane raz po razie do pustych kas dyrektoryaliiycli,

a wyciskane niemiosiernie z zajmowanych bogatych

zii-iii woskich.

Lecz wanie w sprawach woskich musiaa jaknaj-

dobitniej wystpi na jaw caa zasadnicza rozbieno,
zachodzca pomidzy rzdem a wodzem. Zarazem za ten

mianowicie modego wodza stosunek do Woch, pier-

wszy jego do wielkich zagadnie narodowych i euro-

pejskich samodzieln}'^ polityczny stosunek, pierwszy

w istocie punkt wyjcia dalszych jego z kolei, ogrom-

nych poczyna wiatowych w ogólnoci, a w szczegól-

noci póniejszej jego i)ostawy w Polsce i wzgldem
Polski, stawa si niezmiernie doniosym cz^^nnikiem

ewolucyjnym dla niego samego, dla przyszego rozwoju

wasnych jego poj, dziaa i powoania dziejowego.

lii.

Walny pod tym wzgldem moment genetyczny ozna-

czao ulvazanie si Bonapartego w Medyolanie, wiosn
I7Di) r. Zjawia si on tutaj po raz pierwsza-, jako

oswobodziciel i wskrzesiciel wielkiego, jarzmionego, wy-

bijajcego si na niepodlego narodu, bliskiego mu na-

doniiar krwi i kultur. Ale wchodzi jednoczenie do

kotowiska najtrudniejszych i najdraliwszych powika,
zwizanych z podobnem dzieem wyzwoleczem, Spot}^-

ka si z zupenym ]'ozgardyaszem pragnie, de, wi-

doków, poród samyche miejscowych ywioów lom-

bardzko-woskich.

B3'o tu najpierw sti-oniiictwo skrajne, jakóbi-
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lló^^' medyjla/iskicli, pod kieininkiftii a-\Nait()\viieg()

i ambitnego publicysty Salvadora, zwoone z adwo-

kat(j\v. lekarzy, kupców, drobnego mieszczastwa, pocze-

sci te, rzecz szczególna, niszego ducliowiestwa, cho-

wajce si dotychczas przed wadz giibernatorsk i poli-

cy austryack w zwizkach tajnych postaci masoskiej,

a obecnie, po pi^/.ybyciu Francuz()\v. wystpujce w Sd-

rietd Popala re z zaciek ])ropagand klubow lui wzór

parvski, w imi najbezwzgldniejszych hase ludowladz-

twa i demagogii. I')yo drugie, iiniiej radykalne, szcze-

rze jednak demokratyczne i narodowe, liczce sporo le-

psz3"ch p]'zedstawicie1i szlachty i luaunateiyi, jak ks,

Galeazzo Serbelloni. siahej zapewne gowy. 1(M'z gorcego

i ofiarnego patiyotyzmu. Jak lir. Porro. margi'abia Vi-

sconti i inni, zapisujc}- si nawet skwa])li\vi(' do Towa-

rzystwa N"ai'odowego, a przez jak(')l)iriskicli jego kierowni-

ków z tern wiksz konkurencyjii;' zwalczani zajadoci.

Byo trzecie, jeszcze unriarkowasze, gdzie obok wielu

lichot skupia si te kwiat inteligencyi woskiej, pi-awiiik

Beccaria, historjdc Verri, poeta Parini, a przewodzi sta-

tysta najzdolniejszy i na,jrozwaniejszy, Melzi-Rril. Byli to

dobrzy w gruncie Wosi, o odcieniu lil)e]'alnym, zblionym

do poj owieconego despotyzmu, dotychczas bd w a-

godnej w^zgldeni rzdów austryackich opozycyi, bd
nawet w ugodowym do nich stosunku, golcowi przecie

caem teraz sercem poda rk Francuzom do odi'odzenia

swej ojcz3^zny, z ostron wszelako wstrzemiliw <jci,

z myl o pewnych uprzednio porkach, z obaw przed

srogim zawodem i wystawieniem si w kocu na pastw
represyi austryackiej. Bj-o nareszcie czwarte, przycza-

jone pod doran przewag ora fi'ancuskiego, znaczne

i wpywowe stronnictwo austryackie, zoone z tajnych

adierentów i agentów cesarskich, wyzutych z wszelkie-

go poczucia narodowego, a wsparte przez pewnych przed-

stawicieli episkopatu, ze zrozumiaym wstrtem do Fra-
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cyi re\V(>liicyjnej idcych na rk s^kazówkoiu Rzymu
i Wiednia.

W tern wszystkieni peno uderzajcych tkwio ana-

log-ii do spóczesnych i póniejszych kotajowców, ko-

ciuszkowców, majowxów, ugodowców, prostych wresz-

cie zaprzaców polskich, do caej skali polskich ludzi,

rzeczy i stoi^unk(')vv porozbiorowych, jak ksztatoway
si podówczas w kraju i na emigracyi, i jak w dziesi-

ciolecie po Medyolanie odnajdzie je ywxem w Warsza-

wie Napoleon. Z góry niejako mia Polski uczy si tyra

sposobem nasampierw w Lombardyi Bonaparte.

A oryentow^a si on tutaj, na bliszym i pokre-

wnj-m terenie woskim, z waciw sobie genialn by-

stroci, z dziwnie dojrzaym w^ modzieczej gowie zdro-

wym rozsdkiem. W sam dzie swego wjazdu do stolicy

lombardzkiej, w przemówieniu wygoszonem na bankie-

cie powitalnym, da upust swoim szczerym i wielkim

inteiicyom w3^zwoleczym. Otwiera widoki na niepodle-

go Lombardyi, wasn armi, pótysica armat, wylot

do dwóch mórz. Ale zarazem zaleca zgod, jedno,
umiarkowanie. Ostrzega przed walk domow, przed

zawzitoci stronnicz, przed ultraradykaln, w^ywro-

tow burz spoeczn. Albowiem—mówi —„zawsze bd
l)ogaci i biedni"; albowiem zreszt nie czas po temti

w obliczu nieprzyjaciela. Wprawdzie sam dopiero co

z jakobiskiej, robespierrowskiej wychodzi szkoy. Wpraw-
dzie teraz jeszcze mia przy swym boku takich jakobinów

zdeklarowanych a drapieców arcyprzewrotnych, jak ko-

misarz rzdow}^ Korsykanin Saliceti, póniejszy szef po-

licyi neapolitaskiej, jak administrator wojenny Szwaj-

car Haller, póiiiejszy suga austryacki i jezuicki, spi-

knitych obecnie z zawodowymi jakobinami medyola-
skiini najpodejrzaszego gatunku i forytujcych ich

usilnie u naczelnego wodza. Jednakowo przejrza on

niebawem, e na tych mtnych ywioach budowa nie

sposób. Przenikn ma warto i-ealn narzucanego so-
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bie natrtnie sukursu ich rzekouicj potgi spiskowo-cle-

inagogicznej. Wyczu nawet w niektór^^ch agitatorach

najgorliwszych skryt, podstpn, pchajc rozmylnie

do zgubnych wybrj^^ków anarchicznych, rk prowoka-

toi'sk austryack. Natomiast rzeczywistego poszuka

sobie oparcia, bez adnych wycze stronniczych ani

stanowych, w jaknajszersz^^ch od góry do dou czynni-

kach narodowych woskich, i to wanie przedewszyst-

kiem w umiarkowa szych, majcA^ch wiele do stracenia

i wiele do ofiarowania. T mdr metod rodkujc,
jakiej trzjana si bdzie kiedy w oswobodzonej War-

szawie, teraz, po krótkich wahaniach dowiadczaln3'ch,

wyrobi sobie, wypróbowa i zastosowa w oswobodzo-

nym Medyolanie.

Co wicej, p]'zema\\i:it siajl nhccnie do swego

rzdu za Wochami w tych samych niemal Avyra-

zach, w jakich potem w Warszawie Józef Poniatowski

bdzie do niego przeniaNvia za ]'()lsk „Ludno lom-

bardzka—pisa Dyrektoryatowi — z dniem kadym coraz

bardziej (za nami) si owiadcza. Ale jest tutaj klasa

bardzo wybitna, która pragnaby, zanim rzuci rkawic
cesarzowi, zosta do tego wezwan przez proklamacy
rzdu (francuskiego), stanowic rodzaj porki tego za-

interesowania, jakie Francya okae temu krajowi przy

pokoju po\vszechn3'm". Przyj uprzejmie powitanie s-
dziwego arcybiskupa medyolaskiego; zajeclial nasam-

przód do jego paacu, skd przeniós si do ksicego
paacu Serbellonich. W pierwszej zaraz proklamacyi swojej

do ludu lombardzkiego zapowiedzia poszanowanie wasno-
ci, osób, religii. Obok wadzy wojskowej zachowa zra-

zu cywilny Kongres Stanu, zaprowadzi municypalno
tymczasow, a ustanowi nastpnie, od* pocztku jesieni

179r» r., czternastoosobowa Administracy Generaln
Lombardyi. Ale pomimo krzyków i denuncyacyi klubo-

wych, wprowadzi do tej Administracyi ludzi znacznych,

jak Serbelloni, Yisconti, Porro. Raz po razie, w ostrych
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choom" ultrarewolucyjnyiu, „najwikszym wrogom wol-

noci". Ostrzega przed „naladowaniem nie odwagi
i cn(3t, lecz ohydy i zbrodni narodu francuskiego". Za-

leca „szacunek wasnoci i osób. wpajanie uczu pra-

wnoci, porzdku i ducha wojennego, bdcego istotn

ostoj republik, tarcz ich swobód" i dwigni odrodze-

nia ojczjT^zny woskiej.

Odrodzenie Woch, jeli nie w caoci, to w pe-

wnej przynajmniej czci, w zakresie zdobywanej pó-
nocnej poaci lombardzko-legacyjnej, w dopuszczalnym

narazie, uamkowym bodaj sposobie, nadajcym si do

stopniowego w przyszoci rozwoju, niezawodnie od

pierwszej niemal chwili mocnem samorodnem Iwo po-

sa ii(»\\ienieiii Bonapartego. Natchnione ono byo przez

wysok ambicN^ duszy, caym swym zakrojem histo-

rycznie wielkiej, wydzierajcej si wtedy zwaszcza

z modziecz jeszcze wieoci do uwiecznienia

siebie u dzieach istotnie wielkich. Coprawda, czyo
si ju oiKj z egoizmem ywioow^ym indywidualnoci

przepotnej, si i darów swych przyrodzonych spena

wiadomej, prcej impetem niewstrzymanym do wynie-

sienia si, zamanifestowania, rozpostarcia, panowania.

Coprawda, kojarzyo si ju równie z gbokim reali-

zmem bezwzgldnego czowieka czynu. Nurzajc si
w najogromniejszych ywych zagadnieniach, najtszych
przeprawach, najsroszych opaach wojny i polityki,

w cigej bez pardonu walce z pitrzcemi si zewszd
przeciwnociami, z nieprzyjacielem, rzdem wasnym, te-

renem. i()(l<'wiskiem, ze zmiennoci wypadków i szcz-

cia, z nag przyrod rzeczy i stosunków, przej si
nawskro bezlitosn, sceptyczn, oportunistyczn, a po-

niekd konieczn, samozachowawcz, cile celow, trze-

woci w obliczaniu szans i szacowaniu wartoci przed-

miotowych i ludzkich. Przej si te tward a przymu-

sow zasad mierzenia zamiarów na siy, przystosowy-
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wania górnych i doskonaych poinys(j\\' powszechnych

do poziomej fizycznej monoci czynnego icli wcielenia

w danem miejscu i czasie. Tym sposobem obecnie, w Me-

dyolanie, og(51n koncepcy odrodzenia Woch — podo-

bnie jak nastpnie Polski — przystosowywa jednocze-

nie do indywidualnej dziejowej karyery wasnej, oraz

do dozwolonego przez okolicznoci, uamkowego) jeno

i stopniowego urzeczywistnienia. Nie czynio to przecie

ujmy samej wielkoci ujcia ])rzeze w i-ecc owej kon-

cepcyi, której kady inny w jego pooeniu, mriiejszj^

dziaacz ówczesn}' byby na])ewuo wola cakiem zej
z drogi, wymin j zupenie, pozby si jej zgoa,

a ku której geniusz jego miaiy i polotu, ])()miiiio wszel-

kich egoistycznych i realistycznych zastrzee i uchy-

le, zawsze, chcc niechcc, waciwym sobie wj^szym
pocigany by instynktem, z ktcjr ])onawiaue]Mi i);i\vi'()-

ty rozprawia si i boryka, kt()r z martwego punktu

ruszy i w dalszy obieg dziejowy nieodwoalnie wto-
czj^. „Jego budowa cesarstwa francuskiego — takie

w tym samym Medj^olanie, dokd on teraz tiyuinfato-

rem wchodzi, po leciech kilkunastu, w chwili jego

upadku, mimow^olne wyrwie si wyznanie jednemu
z najzawzitszych na wrog(')w, — jt?g'0 wyprawa zdi;-

bywcza do wszystkich stolic europejskich, dumne to za-

iste pomniki: ale zamys jego przywr(3cenia Polski, oraz

stworzenie i wyhodowanie królestwa Woch, oto s
arcywspaniae byskaAvice jego ducha i polityki, które,

pomimo wszelkich jego uchybie i przewinie, zapewni
mu niemiertelno u przyszych pokole".

Narazie jednak przychylne sprawie woskiej zamie-

rzenia modego wodza psute i plamione byy w samym
zarodzie przez mnogie najprzeciwniejsze biece wpy-
wy i okrutne wymogi polityczno-wojenne. Musia on kosz-

tem Woch nietylko swoj utrzymywa armi, lecz tak-

e tuczy rzdy dyrektoryalue. Posannictwo swe wy-
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zwolecze zaczyna tiiraj musia od k(Hirr\ luicyi dwu-

dziestomilioiiow ej i rekwizycyi bez koca. Mia nado-

miar na karku peno nasanycli sobie z Parya monych
dostawców, administratorów, komisarzów, agentów woj-

skowych, wyzyskujcych armi i wysysajcych zdoby-

wane kraje. To „chmara otiów", „zodziejów",— tak sam
w prónych do Dyrektoryatu biada skargach,— „których

kazabym powystrzela co do nogi, gdybym mia mie-

sic c/jf^u '. Dla pokrycia swych naduy „pragn oni

naszej po]"aki. koresponduj z nieprzyjacielem... powia-

damiaj go o naszej liczbie, niszcz nasz powag; wy-
strzegam si te ich bardziej ni Wurmsera". Co gor-

sza, ród najdzielniejszych swych generaów mia u-
pieców bezwstydnycli, wymuszajcycdi okupy, rabuj-
cycli paace prywatne, instytiicye publiczne, banki, za-

kady dobroczynne, koció}' woskie, wiozcych za so-

b osawione „furgony" obozowe, napchane zdobycz,
jak Massena, Augereau, Murat, Lannes i wielu innych.

Stara si przeciwdziaa zemu; zupenie mu zapobiedz

nie mia sposobu; rozumia wybornie opakane std skut-

ki. „Chcie duy naród powoa do wolnoci i niepodle-

goci — tak kiedy wizie w. Heleny streci istot

tych pierwszych swych trosk w oskich, tyle i pod tym
wzgldem majcych pokrewiestwa z nastpnemi pol-

skiemi, — chcie, b}' w nim powstawa duch publiczny,

tworzya si sia zbrojna, a zabiera mu jednoczenie

gówne jego zasoby, s to dwie myli skr.> z sob
sprzeczne, na których pogodnieniu wanie polega talent.

Byo te z pocztku (we Woszech) niezadowolenie, por

mruki, spiski. Postpowanie wodza w kraju zdobj^tym

najeone jest trudnociami. .Jeli jest on twardym, bu-

dzi rozgoiyczenie i mnoy sobie wrogów. Jeli jest a-
godnym, otwiera nadzieje i uwypukla naduycia, zwi-
zane koniecznie ze stanem wojennym".

W rzeczy samej, uniesienie serdeczne, z jakiem
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zrazu witany bj^ przez Wocliów, niebawem znacznie

ocliodo pod wraeniem dowiadczanych nieznonych

ucisków. Wystpia wnet nieprzyjazna reakcya nastro-

jów, spoytkowana skwapliwie przez utajone czynniki

kierykalno-austryackie. Odbia sie ona r('»wnie na miej-

scowych ywioach szczerze narodowych, zwaszcza za
na domorosej partyi jakobiskiej, srodze zawiedzionej

w pokadanych na zwyciscy nadziejacli, odsdzonej

przez nie^o od wadzy, i skonnej odtd do spiskowego

na nim odwetu. To te ju podczas trudnycli wypraw Bona-

partego przeciw Beaulieumu, Wurmserowi, Alvinzemu, wy-
nikay na jego tyach wrogie, ki wnwo przeze tumione
rozruchy ludowe. Tworzyy si te szczególniejsze, obli-

czone podobnie ju z góry na wypadek jego poraki,

sprzysieni;i i /wizki tajiie wolnoinuhirsko - patryo-

tyczne. Tak powstali wtedy pierwsi „Promienici" me-
dyolascy (Rafjg/onftnfi), do których naleeli nawet do-

wódcy wieo przez niego powoanej do ycia legii

lombardzkiej. Dziaali oni pod piknem, lecz wtedy zgo-

a niewj-konalnem, wychodzcem mi szkod icli ojczy-

zny a poytek jej gnbicieli, hasem oswobodzenia i zje-

dnoczenia Wioch, bez i przeciw bi"oni francuskiej, wa-
snemi silami naroilu woskiego.

Jednakowo, (jbok tych, istniejcych na miejscu,

trudnoci powanych, najwikszy w sprawie woskiej

szkopu i hamulec wci tkwi gdzieindziej, ponad Wo-
chami, w ]-zdzie (lvrektor3'alnym francuskim i jego na-

cisku pokojowym. Xieproszon „]n"opagand" wodzTa

armii woskiej krzyowano tam z zasady na caej linii.

Posyane od niego do Parya deputac3^e woskie z mro-c przyjmowano niechci. Odegnywano si od two-

rzonych przeze wadz republikaskich, a osobliwie od le-

gionów narodowych woskich. Przeciw niemu osobicie,

w miar nadzwyczajnych jego sukcesów, bd z istotnej

obawy, bd te raczej dla rozmylnego podkopania go
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w opinii i zmuszenia fcyni sposubeni do wikszej w rze-

czach woskich wstrzemiliwoci, rozsiewano zawczasu

podejrzliwe odgosy o nadmiernej jego ambicji, jego za-

miarach obwoania si ksiciem Medyolanu, lub bodaj nawet
kr(31em Woch. Wreszcie, jak si rzeko, dla ostateczne-

go zahamowania go i zeskamotowania mu owoccSw jego

zwycistw, zwalono na znienacka ow medyolasko-
wiedesk misy poufn generaa Clarka, wniesion
i przepart w rzdzie przez Carnota, a której sens istot-

ny polega na iiieodwocznem ubiciu pokoju z Austry,
kosztem wyrzeczenia si Wooch. Pod tym ostatnim mia-

nowicie wzgldem nie przestawa zwaszcza Carnot, od

chwili wyprawienia swego wysaca, w jaknajgwato-

wniejszym owiadcza si duchu. „Wosi, — woa z pa-

sy na posiedzeniu Dyrektoryatu — to nasi wrogowie.

Byoby miesznoci odrzuca zawarcie tak potrzebnego

Francy i pokoju dla jakichci matactw w imi niepo-

dlegoci t. zw. naszych przyjació, czy braci woskich...

Wosi, to ndznicy i nikczemnicy, wytwór dugoletniego

niewolnictwa... Nale oni wprawdzie do rodzaju ludz-

kiego i mog kiedy wysikiem wychowawczym podnie
si ze swego ponienia, ale jestto sprawa duga, i nie

nasz jest rzecz bra za to na siebie odpowiedzialno-

ci... Tymczasem za Wosi, jak przedstawiaj si dzisiaj,

s dla mnie warci jedynie splunicia {craehat)... S to

bandyci, przywizani do despotyzmu albo anarchii... Dla

podobnej hooty (eanaille) nie powinnimy zapomina
o wielkim interesie Francyi, jakim jest pokój". Nastro-

jony w takim gucie Ciark, wtedy kreatura zaufana

Carnota, przybywszy z kocem listopada 1796 r. do

Medyolanu, spad na gow powracajcemu tu wanie
z pod Arcole zwyciscy. W myl przepisanych sobie zle-

ce i wasnych ambitnych widoków negocyatorskich,

pocz nalega natarczywie na zwyciskiego wodza
o zaprzestanie dalszej walki i niezwoczne uoenie si
z Austry.



38

Bonaparte luirzaconegu sobie gocia ])rzyj zrazu

jakiiajgorzej. Potem go uj i w^-dobyi z niego, sekret

jego porucze i zamierze. (Jczyiii u-n podejrzanym

zwyciskiej swej armii i pozbawi monoci szkodliwego

na ni oddziaywania. Pozwoli mu natomiast wda si
w bezpodne rokowania z Austryakami, zyskujce tym
sposobem na czasie. Zarazem za posuwa energicznie

oblenie Mantui. Gotowa si do nadcigajcej nowej

rozprawy ornej' z nieprzyjacielem, do przecicia caej

tej intr3^gi paryskiej po swojemu, uneczeui. do utrzyiua-

nia tym rodkiem niezawodnym sprawy wojny i pokoju

we Avasnych rku. Jednoczenie, nie ogldajc si na

wprost przeciwne natchnienia Clarka, ju po jego przy-

byciu doda nowej ostrogi Wochom. Popar dalsze usi-

owania wyzwolecze Lombard}^', rozwinicie republi-

kaskich jej urzdze, uchwalenie równoci stanów,

zniesienie szlachectwa, tytuctw i t. p. Przedewszystkiem

jednak zaopiekowa si ywo przypieszeniem rozpocz-

tej organizacyi legionowej woskiej. Owiadcza Kon-

gresowi lombardzkiemu, upowaniajc go do wysania
deputowanych na federacy cyspadask: „Jeli Wochy
zechc by wolne, któ mógby im przeszkodzi"? Za
Kongresowi cyspadaskiemu, winszujc zespolenia repu-

blik tamecznych w jedn, pisa: „Jeli Wosi dzisiejsi

oka si tego godni,... musi nadej dzie, kiedy nie-

szczsna ich ojczyzna znowu chlubne zajmie miejsce

wród potg Aviata. Lecz nie zapominajcie, e prawa
niczem nie s bez mocy. Pierwsze spojrzenie wasze
winno by obrócone na wasz si zbrojn... By dopi
celu waszego, trzeba wam wojsk mnych, oywionych
wit mioci ojczyzny'". Dziaa tedy wrcz naopak
przywiezionjnn przez dyrektoryalnego wysaca naka-

zom paryskim. Szed gromi dalej Austry. Trzyma
i zbroi Wochy. A czyni to wszystko na wasne due ry-

zyko, w gorczkowem wci napiciu przedbojow^em,

w oczekiwaniu idcej na niego ponownej naway au-
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stryackiej, której odparcie i rozbicie miao go dopiero

pokry i uniezaleni.

I oto w tej mianowicie chwili, szczególnie napr-

onej, trudnej, draliwej, jawi si przed nim, w paj-

dni po odwiedzinach natrta Clarka, przybywajcy do

Medyolanu w tropy tego przj^krego, szkodliwego agenta

rzdowego paryskiego, opatrzony równie w podejrzane

polecenia rzdowe paryskie, genera polski Dbrowski,

z projektem utworzenia legionÓAv polskich przy armii

woskiej.



lUr/AY/AA]. II.

ZAOENIE LEGIONÓW.

I.

Boiiapai-te w okresie niniejszym ju eo nieco, bar-

dzo zreszt dorywczo, skpo, niepewnie, zasysza o Pol-

sce. Dugo i potem "bdzie mu brako elenientarn^^ch

o niej wiadomoci. Po upywie caego dziesiciolecia,

kiedy ju stop zwycisk na ziemi p{jlskiej stanie ce-

sarz, „o Litwie nic nie wiedzia, ani tego nawet, jakim

sposobem si z Rzplt poczya,... nasz histoiyc iinio

zna,... opowiada sobie obszernie kaza, jak Prusy Ksi-
ce elektorowi brandenburskiemu si dostay". Teraz,

w zawodzie swym pocztkowym, wojujcy dopiero na

ziemi woskiej genera, nierównie mniej jeszcze o dale-

kiej Polsce mia pojcia. Troch wyczyta z ksiek, rze-

czy nieraz wcale dziwne, w rodzaju zapiski, nakrelonej

przez niego w pierwszych wycigaGh szkolnych z jiod-

,
rcznika geografii, o „Polsce nalecej do w^^znania lu-

teraskiego". Póniej par skazowek o pierwszym roz-

biorze wynotowa sobie z yciorysu Fryderyka Wielkie-

go, a by moe, inne szczegóowsze, pochodzce od Rul-

hiera, doszy go przygodnie dziki bratankowi historyka

a pukowemu koledze. Zdarzyo mu si równie do
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wczenie zetkn si przypadkiem z kilkoma Polakami,

Nasampierw, w Szkole paryskiej, jak wspomniano, kole-

gowa z modym Jabonowskim. By to pópanek polski,

wyprotegowany do szkoy kadeckiej francuskiej, dziki

królewnom sasko-polskim, siostrom francuskiej delfinowej.

By zreszt typu niekoniecznie polskiego, ze sw poy-
skliw skór miedzian, kdzierzawym wosem hebano-

wym, grubemi wargi, wystajcemi w policzkach ko-
mi, naskutek fatalnego podobno „zapatrzenia si" jego

matki, co na od dziecistwa przydomek „murzynka"

cigno. A by predestynowany, rzecz dziwna, na

mier w ziemi murzyskiej, na San Domingo. Jako pa-

nicz polski, kadet francuski, póniej porucznik fi^ancus-

kiego regimentu Royal Allemand, major armii koronnej

polskiej, podpukownik kociuszkowski, dziaacz emigra-

cyjny, \\ reszcie genera legionowy suby francuskiej,

Wadysaw Jabonowski w^yobraa zapewne cis cz-
no duchow pomidzy Polsk a Francy. Osobicie je-

dnak do pospolity, by on w rzeczach polskich infor-

matorem mao pocigajcym i nienawiele przydatnym.

Nastpnie, w^ wiecie paryskim, innych przygodnych in-

formatorów polskich spotyka Bonaparte. Na ulicy Chan-

tereine, w domu Józefiny, widywa jej zbawc, doktora

Markowskiego. Widywa tam take przelotnego jej po-

dobno wielbiciela, piknego i rycerskiego Prozora, wy-
bitnego dziaacza emigracyi polskiej. Ale najwicej

o rzeczach polskich mia mu w dobie niniejszej dostar-

czy wiadomoci, najsilniej te na ówczesne, a i niektóre

nastpne jego pojcia o Polsce i Polakach wpyn, mo-
dzieniec niepospolity, obecnie w kampanii woskiej sta-

wajcy u jego boku, adjutant jego sztabowy, kapitan

Sukowski.

Józef Sukowski by synem nieprawym ks. Fran-

ciszka de Paula, przedostatniego z czterech braci, ksi-

t w. pastwa rzymskiego, na Bielsku i Rydzynie Su-
kowskich, By wnukiem synnego faworyta i ministra

Napoleon a Polska II. '.i
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Augusta III, a domniemanego nieprawego syna Augusta

II, wic w linii prostej, cho tylko „naturalnej", pra-

wnukiem Mocnego. ród wichury barskiej z nieznanej

urodzony matki, zaraz, staraniem monej rodziny, — po-

dobnie jak protoplast, po którym wzi imionisko, wsu-

nito ongi trybem kukuczym skromnemu burgrabiemu

krakowskiemu, staraniem króla Sasa, — wsunity zosta

ubogiemu krewniakowi, pukownikowi cesarskiemu, na

urzdowego syna. Musia tedy od urodzenia z prawdzi-

wym rozsta si ojcem, dziwacznym, awanturniczym ks.

Franciszkiem, w cigej ze swoimi yjcym zwadzie, ci-

gej wóczdze, pono wieloestwie, naprzemiany majorem

rosyjskim, konfederatem barskim, feldmarszakiem-po-

rucznikiem austryackim, genera-lejtnantem polskim. Mu-

sia a do mierci z tym wyrodnym zerwa ojcem, który

si go zapar, o lat kilkanacie go przey, a na jego

miejsce rzekomo prawych, z zawartego wbrew woli ro-

dziny maestwa z Woszk, modszych postawi synów.

Musia, sam na askawym chlebie, widzie tych braci

swych modszych, nieskoczenie mniej od siebie war-

tych, w ksicym paradujcych splendorze. Musia pó-

niej, sam w wytartym mundurze polsko-francuskim, na-

potka ich, jako oficerów austryackich, bijcych si we
Woszech przeciw niemu i broni legionowej. Chowany
by niemowlciem nasamprzód w paacu wiedeskim dru-

giego ze stryjów, schorowanego ks. Aleksandra. Nieba-

wem przeszed std do rk najstarszego stryja, gowy
domu, ks. Augusta, fundatora ordynacyi rydzyskiej,

skd wraz z marnotrawnym bratem ks, Franciszkiem

i tamtych z narzuconej woskiej bratowej wyczono sy-

nowców. Przez ks. Augusta, prónego, marnego, na-

ostatek cakiem Rosyi zaprzedanego, acz nie bez zdat-

noci i zalet czeka, may Józef wzity zosta w opiek

zupen. Bya to opieka tern czulsza, e wszyscy wtedy

stryjowie byli bezdzietni, e przeto w tej dziecinie,

w której rysach licznych i temperamencie bujnym
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worodn nadal szczepu swego, siewu królewskiego ogl-

dali gazk. I mogoby wydawa si zaiste, e jeli

z krwi zatrutej Mocnego najzakaniejsze jady do nie-

szczsnego Sukowskich wsczyy si domu, podzc
z pokolenia w jiokolenie grzechy i zbrodnie 'niesychane,

prywatne a do matkobójstwa, publiczne a do patnej

zdrady, pozgonnie jeszcze na grobie rodu judaszow
uwieczone sromot, to z teje krwi wspaniaej iskra

wietna, paska, wzniosa, do duszy tego wanie wy-
dziedziczonego pada potomka.

Rós on tymczasem pieszczony na zamku rydzy-
skim, bd po dugich zagranic cigany wojaach. Edu-

kowany by zbytkownie, jak wonczas na wycigi swe

panita polska hodowaa magnaterya, Poniatowscy Jó-

zefa, Potoccy Jana, Czartoryscy Adama. Z wikszym je-

szcze ni gdzieindziej bezadem we wszelakich naraz

wiczony naukach, dawa sebie przecie rad, dziki wro-

dzonym zdolnociom niezwyczajnym. Sporo te z roz-

licznych dziedzin skupi wiadomoci. Wielu nauczy si
jzyków. Zawczasu jednak okazywa „najwiksze upo-

dobanie mówi o wojskowoci, fortecach, bataliach, ja-

kim sposobem która bya wygrana, kto jaki bd pope-
ni". Dzieckiem cudownem, ze znaczc do koronowane-

go antenata aluzy, przez stryja opiekuna po wszyst-

kich obwoony by dworach. By prezentowany „kuzy-

nowi", te prawnukowi Augusta Mocnego, Ludwikowi
XVI i Maryi Antoninie; cesarzowi Józefowi i Frydery-

kowi Wielkiemu. Sprowadzony wreszcie a nad New,
przedstawiony Katarzynie II, „osobliwsz jej ask"
w stopniu junkra gwardyi konnej zaliczony zosta do

armii rosyjskiej, na któr wnet z rozpaczn naciera b-
dzie determinacy. Zrobiony te by z protekcyi stry-

jowskiej uytkownikiem komandoryi rodzinnej Sukow-
skich i kawalerem Zakonu maltaskiego, którego od-

wieczn szturmowa bdzie potem siedzib. Alici naj-
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lepszej krewiiiackiej zazna przysugi, zapisany chor-
ym do konsystujcego w Rydzynie puku imienia Su-
kowskich, póniej Dziayskich w Warszawie.

Ze mierci ks. Augusta, wkrótce i ks. Aleksandra, mi-

ujc rodow straci opiek. Nie odnalaz jej ju w naj-

modszym i najmizerniejszym ze stryjów, z chciw wy-
cznoci o wasnego, bardzo spónionego jedynaka dba-

ym, nowym ordynacie rydzyskim ks. Antonim. Chy-

trze przez niego wykwitowany, odepchnity przez ro-

dzica, od starszych jeno stryjenek, zwaszcza ks. Augu-
stowej, urywkiem odtd bywa wspomagany. Tern szyb-

ciej jednak odtd w twardej ycia dojrzewa odmianie.

Tem wiksz przejmowa si pogard dla intrygi i ni-

kczemnoci, nietylko familijnej, lecz naogó magnackiej;

tem bezwzgldniejszem potpieniem caego najogólniej

starego spoeczno-pastwowego porzdku rzeczy, jako

gównego nieszcz krajowych czynnika; tem ognistsz

wiar w konieczno powszechnego, radykalnego prze-

wrotu stosunków wewntrznych, jako jedynego rodka
ratunku i odrodzenia narodowego. Siedzia odtd w War-
szawie w swym puku, awansujc na porucznika, na ka-

pitana. Zapracowywa si, ksztaci w teoryi wojskowo-

ci, czytywa „sawnych generaów dziea". Niewolny

by od pewnych zbocze; ostry i podejrzliwy, a wraz

wybuchowo ufny; boczcy si na kobiety, a znów do naj-

ywszego podatny uczucia. „Maomówicy, ciki do za-

brania znajomoci, ciao swoje przyzwyczaja do naj-

wikszych niewygód,... (cho) konstytucyi by, bar-

dzo sabej i czsto w kuracyi". Szczupy ksztatny,

zgrabny, we wszelakich wiczeniach ciaa, fechtunku,

jedzie konnej, nawet tacu, przednio, po pasku by
wydoskonalony. Gowa bya przepikna, lwia, pó-

niej w rysach wychudych, pod przerzedzonym wosem,
gboka zmieniona, wypalona od trawicego wewntrz
aru, wysików i przepraw, lecz wtedy jeszcze wiea,
do modej Augusta Mocnego uderzajco podobna. Cay
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za zakrój duchowy samotnego Dziayczyka w wielu

cechach znamiennych osobliwie by podobny do samot-

nej duszy modego korsykaskiego oficera, prawie ró-

wienika, dojrzewajcego spóczenie w puku La Fere,

na drugim kracu Europy.

Tymczasem, cho sdzia bardzo surowy uomnej

i chybionej wedle jego poj roboty Majowej, oczywi-

cie jednak mody Sukowski w szeregu jej obroców
si znalaz i przeciw najazdowd targowicko-rosyjskiemu

na opakan kampani litewsk 1792 r. wyruszy. Z od-

dziaem strzelców, wci w stray przedniej, a podczas

odwrotu w tylnej, wietnie si odznaczy. Podwakro
ranny, zasuy na krzy virtuti militari. Bi si tak

ognicie a sprawia tak umiejtnie, i „oficerowie pod

nim bdcy nie mieli wyrazów (dla) jego walecznoci,

flegmy i przytomnoci". Ze wciek za goaj^cz pa-

trzc na niezdarstwo a i zdrad komendy litewskiej, na

kapitulacy królewsk, „robi sobie zw^izki midzy ofi-

cerami i namawia, aby... razem uoyli si dla zrobie-

nia coup de main, dec)''dujcego o losie ojczyzn}^-". Za-

przyjani si wtedy z równie jak on ognistym, zdol-

nym oficerem inynieryi wojska litewskiego, Jakóbem
Jasiskim. Dzieli z nim ufno i pocig do Francyi re-

wolucyjnej, co to, wedle poetyckiej Jasiskiego przepo-

wiedni, „Zetrze despotów niedone gniewy od Tagu
wolno szerzc a do Newy". To te, na widok hanieb-

nego sprawy narodowej pogromu i zwycistwa Targo-

wicy, przedsiwzi z kraju wyjecha i pody „na

wojn francusk". Zapoyczywszy si na drog w po-

czet pensyi kapitaskiej, opatrzony gorcem poleceniem

Descorcha, opuci Warszaw latem 1792 r. Objecha

rozproszonych zagranic wychodców. Umiarkowanem
jeszcze piórem, z uznaniem „bohaterstwa" ks. Józefa

i „dzielnoci" Kociuszki, skreli rys odbytej kampanii.

Przyby do Parya w pocztku 1793 r., podczas pró-

nych wanie nasekwaskich koata Kociuszki. Do-



o

46

stai si tutaj odraz u ^v rce dwuznacznego Maliszew-

skiego, pod wpyw jego tecia, szczwanego oryentalisty

Yentura, którego pikn córk Egipcyank podobno po-

kocha i polubi. Niecakiem cile zreszt uatwi so-

bie przyznanie obywatelstwa liancuskiego- Wpad zara-

zem w koo bardzo mieszanych Maliszewskiego przyja-

ció, Polaków napozór arcyczerwonych i Francuzów po-

dobnej na oko l)arwy a najpodejrzaszego naprawd ga-

tunku, jak olizy Rousselin de Saint-Albin, namaszczony

Garran, bezczelny Mehee i podobni luzacy rewolucyjni,

a poczci wprost przebrani po jakobin sku szpiegowie

koalicyi. Durzony przez nich i poduszczany, da si
w najlepszej wierze wcign do rzekomo ideowej na-

ganki na spotwarzany rozmylnie „moderantyzm" pol-

ski, i niedostrzegajc ukrytych jej spryn, sam ponie-

kd wzi w niej udzia. W „Ostatnim gosie" Polaka

wykl gwatownie ca Ustaw majow, z pobudek naj-

czystszych, ze suszneui zbrodni magnackicli i uprzedze
szlacheckich potpieniem, serdecznem ludu wociaskie-
go umiowaniem, lecz niedorzecznem take pomstowa-

niem na najzdrowsze, ratunkowe uchway majowe.

Tymczasem, poduczywszy si po arabsku, wda si
przez Yentura w rzeczy Wschodu, Sprawy wschodnie

ywo wtedy zajmoway rzd francuski, bd to w sto-

sunku do Turcyi, bd te nawet do Indyi, gdzie, wedle

skazówek Ahmeda Chana, pozostaego w Paryu czonka
dawnej indyjskiej ambasady Tippo-Sahiba, now prze-

ciw Anglii gotowano dywersy. Wted}'" to, 1793 r., jak

si rzeko, uzyska Sukowski od rzdu francuskiego mi-

sy zrazu stambulsk, potem równie niefortunn indyj-

sk. Wobec niemonoci dostania si do Indyi, wiosn
1794 r., wyjechawszy napowrót z Aleppa, po wielu przy-

godach, dopiero latem, ju porodku insurekcyi Kociusz-
ki, okólnie przez morze Czarne prz3'^bi do Stambuu.
Zasta tutaj na poselstwie yczliwego, znanego sobie

z Warszawy Descorcha. Na jego rce zoy wspomnione
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pismo, wyraajce opini jego o insurekcyi i jej kiero-

.

wnikach. Ze zwóczon zadugo ekspedycy Descorclia,

wybra si ledwo pod jesie, w przebraniu ormiaskiem,

na Adryanopol i Bukareszt, do Naczelnika. Znowu je-

dnak przez tajemnych zdrajców zawczasu by wydany.

cigany wiernym r3'^sopis*em szpiegowskim: „adny, jak

przebrana po msku, wielkooka, dugorzsa, pikna dziew-

czyna", pochwycony te zosta na granicy wooskiej przez

Austryaków. Wydoby si wprawdzie z opresyi, dziki

okazanej krwi zimnej i szczliwemu trafowi. Jednak do

Polski dotar ju na upadek powstania, na sam rze Pragi.

Ledwo zdy jeszcze pobi si trocha z odactwem
Su\vorowa i by rannym za spraw przegran. Ucho-

dzi wnet powtórnie musia. Czas duszy, wcigu 1795

r., midzy wychodctwem polskiem na Wooszy, w Gali-

cyi i Woszech bezpodnie strawi. Dopiero w pocztku
1796 r. ponownie do Parya zawróci. wiadek stronny

i cierpki tutejszego ród emigracyi rozamu, mienic
Barssa ,,sprzedawczykiem" a Wybickiego „zabitym

Prusakiem", trzyma si natomiast oburcz fakcyi wene-

cko-deputacyjnej. Na jej mod obecnie w memoryaach
do rzdu paryskiego polskie biczowa zacofastwo i na

nowe natychmiastovv^e dzwoni powstanie. Bdcobd
przecie wyszym ponad obd i ciasnot fakcyjn przy-

rodnim uskrzydlony polotem, uderzony zarówno pomyl-
noci wojenn Francyi, jak raptown popraw losu

uwaszczonych jej wocian, nkany myl o zamanym
tak atwo odporze Polski i jej „szeciomilionowym nie-

wolniku" wociaskim, w burzliwej i wzniosej duszy

nosi nieutulone pragnienie odwetu, wyzwolenia i sawy,
cwLor pariae laudumue immensa cupido. Nieustannie te
mia przed oczyma cel ostateczny tylu swoich koowa
tuaczych: nauczy si u róda wielkiej sztuki wojny
i zwycistwa, okry si chwa, wróci oswobodzicielem

swego kraju i ludu.

Po wielu zabiegach, przez Maliszewskiego i jego
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kompana Rousselina zaprzyjaniony zosta z niepospoli-

tym Francuzem podobnej mu „ambicyi skupionej i egzal-

towanej", doradc poufnym i szefem sztabu Hocha, naj-

celniejszego rywala Bonapartego, generaem Cherinem.

Przy wpywowem jego poparciu u ministra Petieta, wio-

sn 1796 r., jako obywatel francuski wyprawiony zosta

Sukowski, w randze kapitana piechoty, a la suit, do

armii woskiej. Natychmiast w Livornie przed jej wo-

dzem naczelnym osobicie si stawi. Ale Bonaparte, po

wieych przykrych dowiadczeniach, mia si wzgldem
Parya wielce na ostronoci. Przez tajne biuro wywia-
dowcze przy swej armii ciga wiadomoci nietylko

z obozu nieprzyjacielskiego, z Wenecyi, Turynu, Rzymu
i Wiednia, lecz równie, i nienajmniej czujnie, z Pary-

a. Albowiem, wedle wiadectwa jednego z kierowników

tego biura, „trzeba byo... wiedzie, co si dzieje dokoa
dyrektorów,... do jakiej •partyi nale oficerowie, nasy-

ani nam do Medyolanu przez Dyrektoryat, a których

tym sposobem znalimy wszystkich, przed przybyciem

ich na miejsce". Sukowski, podobno wanie z powodu
przywiezionych gorcych polece paryskich, przyjty
by z pewn nieufnoci przez Bonapartego. Zaliczony

do dywizyi nad Gard, z chwil jednak rozpoczcia ope-

racyi przeciw Wurmserowi podejrzliwie zosta odesany
do korpusu oblniczego pod Mantu. Na szczcie dla

siebie, po niebawnem przymusowem cigniciu w pole

tego korpusu, móg uczestniczy w zwycistwie pod Ca-

stiglione, da si lepiej pozna wodzowi, zbliy si do

niego i pozosta w charakterze adjutanta przy sztabie

gównym. Odrazu te postara si skorzysta z tego dla

spraw}^ narodowej. Pierwszy on z Polaków oglda na-

ocznie w peni rozmachu zjawiskowy geniusz Bonaparte-

go. Pierwszy te przeczu przysz jego dla rzeczy polskich

donioso niezmiern. Bdc za przez Deputacy pa-

rysk w stosunkach z siedzcym w Stambule Ogiskim,
poradzi mu bez straty czasu zwróci si imieniem rod a-
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ków wprost do „tego generaa,... (który) niewtpliwie

stanie kiedy na czele rzdu ^francuskiego)", i na któ-

rym przeto ju z góry oprze naley „nadzieje odbudo-

wania Polski". Ogiski, w rzeczy samej, naskutek tej

skazówki, skierowa niezwocznie do wodza armii wo-
skiej pismo pomienne, gdzie z waciw sobie wywo-
dzi emfaz, i „pitnacie milionów Polaków, niegdy

swobodnych, dzi ofiar przemoc}^ okolicznoci, obraca

oczy na Ciebie,... aby otworzy im drog do zrzucenia

cisncego ich jarzma". Bonaparte odebra ten najwcze-

niejszy do siebie apel polski w poowie wrzenia
1796 r., w sam Avanie chwil kocow gwatownego
za Wurmserem pocigu. Czasu mia niewiele, ale pismo

przeczyta, zamyli si i do towarzyszcego mu Su-
kowskiego rzek: „Có mam odpowiedzie? có obiecy-

wa?... Podzia Polski jest dzieem niecnem, które utrzy-

ma si nie moe... Ale... Polacy nie powinni polega

na pomocy obcej... Wszystkie goszone im pikne wyra-

zy nie doprowadz do niczego. Znam si na jzyku dy-

plomacyi... Naród, ujarzmiony przez ssiadów, nie moe
podnie si inaczej, jak z broni w rku". Najpier-

wsze to byy jego do Polski sowa: proste, mdre,
uczciwe.

Sukowski te sowa znamienne zaraz wypisa w li-

cie odpowiednim do Ogiskiego, wczesnym rankiem

przed bitw pod Sangiorgio, u stóp cytadeli mantua-
skiej, dokd wegna miano Wurmsera. W kilka godzin

póniej by w ogniu walki, gdzie spotka si na wst-
pie z uanami galicyjskimi, których cay dywizyon wzi-

to tu do niewoli. Sprawi si wybornie: zasuy sobie

na chlubne wyrónienie w sprawozdaniu urzdowem na-

czelnego wodza. Po kilku tygodniach, gdy gotowaa si

wiea austryacka pod Alvinzym nawaa, mianowany zo-

sta adjutantem przybocznym Bonapartego, by nie od-

stpowa go odtd a do mierci. Uczestniczy te
w najbliszej zaraz kampanii listopadowej, uwieczonej
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cik pod Arcole wygran. Wyszedszy cao z krwa-

wej tej ani, powróci do Medyolanu z otoczeniem szta-

bowem wodza. ród swoici na nowem stanowisku kole-

gów, przyszych rozgonycli generaów i marszaków
irancuskicli, ten Polak przybda szlachetn odcina si

lini. Uderza penem wykwintu obejciem, majcem
przy caym nastroju republikaskim jaki swoisty wdzik
wielkopaski. wieci odwag szalon, impetyczn a rz-

dzon zawsze przez absolutn krew zimn. Wyrónia
si poczeniem kultury ogólnej niepospolitej, a grun-

townej wiedzy fachowej, zwaszcza w dziedzinie iny-

nieryi wojskowej. Jeszcze z dawnych podróy stryjow-

skich oraz wieej swej misyi, dobrze zna Wochy, te-

ren wyprawy obecnej. Zna te teren niebawnej egip-

skiej. Wschód, z ostatnich peregrynacyi wasnych. Wa-
da biegle, prócz francuskiego, jzykiem tuziemczym

woskim, potrzebnym naprzeciw Austryaków niemieckim,

a take angielskim, troch hiszpaskim, rosyjskim, arab-

skim. Zdatny jednakowo do pióra jak do szabli, poci-

gany równie do polityki jak i wojaczki, gorza wszech-

stronn ambicy osobist, odywian przez gbsz na-

rodow. Cigle teraz u boku Bonapartego, w szczegól-

niejszym do niego stan stosunku. „Podziwia" go bez

granic, a wraz „nienawidzi", uprzedzony do politycz-

nie przez swych przyjació polsko-francuskich a jego

przewanie wrogów miertelnych. Analizowa go suro-

wo, bez zudze, a wraz gorco do niego by „przywi-
zany" i wprost „zazdrosny" o niego wzgldem innj-ch

sztabowców. Gryz wdzido swojej od niego zawisoci
duchoAvej, a wraz ulega nieprzepartej wyszej jego

suggestyi, suy mu z zapaem i oddaniem si zupe-
nem. Bonaparte, ze swej strony, ceni Sukowskiego wy-
soko a trzyma krótko, „nie pieci". Widzia niezwyke
jego zalety a przenika te wady, brak statku i zrówno-
waenia, wybryki wyobrani i nerwów, pewn niedoj-

rzao mylenia. Silnie i dodatnio na niego oddziaa.



51

ujmujc rozbiene jego poiywy w karby elaznej dy-

scypliny. Sam za zrazu w zakresie rzeczy polskich by
z koniecznoci pod jego wpywem, jako najbliszego

i najobfitszego swego róda informacyjnego w tych

rzeczach, tak bardzo jeszcze sobie obcych, nieznanych,

dalekich. A tu z kolei, w par dni po Arcole, gdy

w kwaterze swej gównej medyolaskiej krótkiego za-

ywa spoczynku, wypado Bonapartemu spotka si ze

zgaszajcym si do niego innym sprawy polskiej przed-

stawicielem, nierównie mniej wietnym, lecz nierównie

lepiej do twardych dla niej sub obecnych przysposo-

bionym, Janem Henrykiem Dbrowskim.
Dbrowski, nazajutrz po przybyciu do Medyolanu,

w towarzystwie Woyczyskiego, uda si na audyency
do kwatery naczelnego wodza, w starym paacu Serbel-

lonich na Corso Venezia. Przed bram staa kompania

grenadyerów i cztery dziaa; na kadym wstpie scho-

dów po dwóch grenadyerów; wai^ta podwójna przy

drzwiach. Wszdzie peno uwijao si generaów, adju-

tantów, ordynansów, dostojników cywilnych, posów,

petentów, nawet deputacyi chopskich, przybywajcych
zdaleka dla widzenia sawnego zwyciscy. Jeszcze to

by obóz a ju prawie dwór. Wprowadzony do wielkiej

sali paacowej, Dbrowski, sam okazay w mundurze ge-

nera-lejtnanta polskiego, rosy, tgi, a w gowie majc
wspaniae postaci Gustawów-Adolfów i Wallensteinów,

Turennów i Kondeuszów, naraz ujrza si przed zjawi-

skiem nieoczekiwanem. Genera en chef Bonaparte by
wzrostu drobnego, stóp okoo piciu; nadzwyczaj szczu-

py, niky, cho stosunkowo szerokiej, kocistej w pier-

siach i plecach budowy. „Takie to byo mae i jakie

czarne,
.
a óte, a takie chude, a biedne,... a nóki tak

mia cienkie, cieniutkie jak cybuszek", wysche ramio-

na, zaklse boki. By w stale wtedy przez siebie no-

szonym, zanim jeszcze przybierze skromny swój strój

zielony strzelców gwardyi i historyczn szar kapot,
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penym mundurze wodza naczelnego Republiki, bogato

w zote liafty wyszytym, sztywnym, zapitym a pod

szyj, przepasanym szerok wstg trójkolorow. Go-
w mia masywn, a ksztatn, podugowat; czoo po-

tne, clio miernie wypuke; silny, wydatny podbródek.

Wosy ciemno-kasztanowate, prawie czarne, gadko przy-

legajce, jakby mokre, nosi dugie bardzo, acz z przo-

du znacznie ju przerzedzone, spadajce na plecy

i skro, pod uszami po republikasku czworoktnie przy-

cite, pudrowane d la Robespierre, ze sterczcym z tyu
na palec iarcapem. Twarz bezkrwista, wymizerowana,
wychuda, na tle oliwkowem, wygldaa jakby sczernia-

a, ziemista. Rysy byy nieruchome, zastyge; policzki

zapade; nos cienki, foremny, zlekka zgity; usta pik-
ne, wymowne, o licznych zbach, lecz w milczeniu ci-

nite ostr wsk lini bladych warg. Oczy zimnym
ogniem paajce, niezbyt due, bardzo gboko osadzo-

ne, w cigym biegay ruchu, std nader zmienne w ko-

lorze, to z poyskiem ciemnobkitnym, to znów zielon-

kawym, w spokoju i wietle jasnoszare. Nie patrzy na

tego z kim mówi, lecz w dó lub na bok z podeba po-

glda; nagle podnosi gow i z pod spuszczonych brwi

uderza prosto spojrzeniem promiennem, badawczem,
przebijajcem do dna. Gos gboki, w szybkiej zazwy-
czaj mowie, najczciej w rzucanych krótko pytaniach

lub zwizych rozkazach, cichy i chrapliwy, wielce by
jednostajnj^ w modulacyi, std wymagajcy penego na-

picia uwagi suchacza; ale w chwilach podniecenia

obdarzony niespodzianie dwicznem metalicznem brzmie-

niem, „od którego drgaj dusze". Przyjmowa zazwyczaj

stojc, nieco naprzód pochylony, prawie zgarbiony,

w sobie skupiony. Niekiedy odruchem kurczowym wzno-
si prawe rami w gór, a wraz ciga usta od lewej

ku prawej. Rce biae, staranne, trzyma zaoone z ty-

u, albo te oglda uw^anie podczas rozmowy. Sposób

wysowienia mia prosty, urywany, city, dobitny, cza-
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sem brutalny, czsto obrazowy, zawsze bardzo jasny;

giest porywczy, stanowczy; chód ywy, lekki; ,,w caej

postawie, wziciu si, wyrazie, nieopisane zmian ge-

niuszu".

Wielostronnego tego geniuszu ju wtedy najprzed-

niejsze dobyy si pierwiastki: wola prostolinijna, chy-

a, niezomna; chcenia a czynu naturalna, bezporednia

zamienno; zaród mylowy najjdrniej indukcyjny, przy

bezwzgldnej precyzyi i trzewoci w ujciu nasam-

pierw cile rzeczowych dowiadczalnych zaoe; tu
przecie w pogotowiu koncepcya arcybystra do nagego
rzutu od szczegóów do ogóu; bezprzykadna, niezmoo-

na, niewyczerpana sia robocza. W chwili niniejszej tra-

wiony by od jesieni cik niemoc, której nabawi si
pod Toulonem, sam nabijajc dziao po zakaonym ka-

nonierze, a która obecnie rzucia si na kiszki. W tym
stanie, ledwo trzymajc si na siodle, ostatni pod Ar-

cole kampani z tak odby lury, e kilka koni pod

nim pado. Odtd dosza nadomiar chwycona w botach

mantuaskich zgnia gorczka, powodujc stan cigego
niezmiernego osabienia. Dochodziy zreszt ustawiczne

moralne wstrznienia i zgryzoty, prywatne i publicz-

ne. Zanurza si ostatecznie w przeznaczonej sobie bu-

rzliwej i mtnej fali dziejowej. egna resztki pogod-

nych uud modzieczych. Teraz jeszcze, po powrocie do

Medyolanu, egna je, jak w piknem do astronoma La-

landa pimie, nie bez uczucia gbszej aoci. Czemu

—

pisa — nie byo mi danem pozosta w „szczliwej re-

publice nauk..., i dzielc noc midzy drog kobiet

a piknem niebem, dzie oddajc sprawdzaniu spostrze-

e a rachunków, posi szczcie na ziemi". By ju
bardzo sawny; nie by szczliwy. Mia trosk coniemia-

ra, jako wódz, jako polityk i jako czowiek. Gotowa si

na now odwetow niespodziank austryack. Doznawa
niewdzicznoci i intryg podziemnych Dyrektoryatu.

Cierpia mczarnie od ubóstwianej a zdradzajcej go o-



54

iiy, kt(>r po wielu naleganiacli ledwo z uczt Barrasa

do Woch cign, a której obecnie, wracajc z pod

Arcole, ju w Medyolanie nie zasta. Ujrza tu nato-

miast nasanego dozorc Clarka, wcielenie krzyujcej

mu szyki zej woli dyrektoryalnej. Na dobitk za, ni-

by w ogonie dwuznacznego tego emisaryusza, niby w ci-

chej z nim i klik rzdow zmowie, ujrza ukazujcego

si naraz Dbrowskiego. O obrotach jego paryskich

i zamiarach legionowych zawczasu dosta jzyka przez

tajne swe róda wywiadowcze. Niekorzystnie zarazem

do niego i agencyjnych jego mocodawców wychod-
czych by uprzedzony przez nastrojonego deputacyjnie

Sukowskiego. Mia wic a nadto powodów do podej-

rzliwej niechci wzgldem tego obcego przybysza. Ten

czek nieznany przychodzi narzuca mu si ze swoim

planem legionowym, sn najty do tego w Paryu.

Przychodzi dziaa najdosowniej w myl podstpnych

w tej mierze niedawnych reskryptów dyrektoryalnych.

Zamiast istniejcych ju legii narodowych woskich, b-
dcych cierniem w oku pacyfistom rzdowym paryskim,

ów nasany przez nich Dbrowski przychodzi podsta-

wia fikcyjne, najemnicze polskie i pcha w nie swych
ziomków Polaków suby austryackiej, na oczywiste za-

tracenie, wobec gotowanego równoczenie na gwat
przez wasnych jego protektorów, Dyrektoryat i Clarka,

cor3?^chlejszego z Austry pokoju.

Przed takim to nadzwyczajnym, skomplikowanym,

zagadkowym dla siebie i le usposobionym czowiekiem
stawia Dbrowski. Ale on stawa naprawd wielkiem

imieniem Polski, i to przydawao mu mocy. Przed wiel-

kim prawdziwie stawa czowiekiem, i to zapewniao mu
powodzenie.



55

II.

Pierwsza ta audyencya Dbrowskiego, razem z Woy-
czyskim, u Bonapartego odbya si 3 grudnia 1796 r.

zrana. „Oddalimy mu listy. Krótko mówi o naszych

interesach. Bardzo mao chcia rozstrzsa podany pro-

jekt. Skoczy na tern w rozmowie pierwszej, e mona
formowa kompani (polsk), któr—ukazujc na nas —
bdziecie komenderowa; a kiedy si ta dobrze bi b-
dzie, atwo jest was powikszy. Jeeli za si nie uda,

zostaniecie w^szelako nagrodzeni od rzdu francuskiego

i zapewnieni waszego losu". Dbrowski na to odpowie-

dzia, „i nietylko z kompani jedn, ale z kilku Pola-

kami pójdzie si bi (przeciw) nieprzyjacio(om) swojej

ojczyzny; co za do nagrody, po t tutaj nie przyszed;

wzgldem zapewnienia losu, chcia mu go sam nieprzy-

jaciel zapewni, ale statecznie odrzuci i nie przjg".

Charakterystycznem byo, e Bonaparte, wziwszy z rk
Dbrowskiego polecajce pisma ministeryalne paryskie,

nawet ich nie chcia czyta. Rzek odrazu, e „wie do-

brze, o co chodzi; e jest przekonany, i Polacy dobrym

s onierzem; e atoli polega nie moe na uyciu ich

przeciw cesarzowi". Rzecz o owej „kompanii", czy te
„batalionie próbnym polskim", mia widocznie z góry

ju ukartowan, jako rodek najporczniejszy pozbycia

si, z pozornem uwzgldnieniem polece rzdowych,

nieproszonego . projektu i projektowicza legionowego.

Cakiem zbity z tropu tak ozibem przyjciem, a szcze-

gólnie t bagatelizujc, wprost dla sprawy zabójcz

wzmiank o jakimci mizernym, najemnym oddziale

„próbnym", wróci do ubogiej obery znkany Dbrow-
ski. Jednak mskie jego, pene godnoci z miejsca ode-
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zwanie si musiao zastanowi Bonapartego. Nie odpo-

wiadao ono bynajmniej temu pojciu, jakie o intryganc-

kiem jego kondotyerstwie móg on sobie zaocznie wyro-

bi z samych posuchów i cierpkich o nim Sukowskie-

go skazówek. Mia zreszt w zwyczaju polega najwi-
cej na wasnej obserwacyi bezporedniej i znajomoci
ludzi. Zaprosi Dbrowskiego z Woyczyskim tego
wieczora do siebie na obiad, jak zwykle skromny bar-

dzo. Za stoem, przy chudej zastawie i cienkiem winie,

w przytomnoci szefa sztabu Berthiera i kilku wyszych
oficerów, zacz rozpytywa si bliej, rozchmurzy si
nieco, wreszcie „obszernie z Dbrowskim mówi ju
o formacyi korpusu polskiego. Przeoy mu genera,

—

nie bez trudu, kulaw jeszcze swoj sasko-polsk jka-
jc si francusczyzn, — e jest konieczn potrzeb wy-

da proklamacy do l^olaków, a tem waniejsze znajd
przedsiwzicie i ufno zyszcze si w oficerach, maj-
cych przyby, kiedy sam Benaparte j podpisze".

Uoy j omielony troch tym dyskursem D-
browski teje nocy w gospodzie, jak umia myli swoje

na jzyk tómaczc francuski. A wic imieniem niewo-

lonej przez „despotów zbrodniczych" Polski, wzywa
„rodaków i towarzyszów broni, jczcych pod jarzmeip

wroga, tych zwaszcza, co losem najsmutniejszym zmu-

szeni jestecie pod tyranami waszymi zwalcza spraw,
tak dzielnie przez Was bronion", do stawienia si na

wezwanie Francyi. „Niechaj mio Ojczyzny, niepodle-

goci i wolnoci zapali wszystkie serca polskie. Poka-
my Europie caej, co moe odwaga Narodu, nieszczli-

wego wprawdzie, lecz mimo to zawsze wiernego swym
zasadom i obowizkom... Rz-d francuski dozwala two-

rzy korpusy polskie na ziemi woskiej... Ju organizo-

wa si zaczynaj Legiony. Sumy sprawie wspólnej

narodów, bijmy si za wolno pod walecznym Bonapar-

tem, zwycizc Woch. Tryumfy Republiki francuskiej

s nasz jedyn nadziej. Za jej pomoc i jej aliantów,
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obiecywa sobie moemy, i ujrzymy z powrotem Ojczy-

zn nasz i do praw naszycli przywróceni bdziemy".

Nazajutrz t proklamacy przedstawi Bonapartemu, któ-

ry wprawdzie „aprobowa" j w zasadzie, ale nic jeszcze

nie wspominajc o podpisaniu jej przez siebie, podda

j bardzo ostrej krytyce w najdrobniejszych szczegóach,

redakcyjnych. Podejrzliwie wytkn w niej, jako nie-

waciwe i wymagajce usunicia, zwroty ostre a zbyt po-

wszechne o „despotach", „jarzmie wrogów", „przywró-

ceniu praw" i t. p., które mogyby zosta odniesione ró-

wnie i do Prus, zaniepokoi je wzgldem ich stanu po-

siadania polskiego, porczonego milczco przez Francy
w traktacie bazylejskim, a tem samem wyj na dobro

Austryi. Na t okoliczno kad nacisk szczególny, „czy-

nic uwag, eby króla pruskiego nie urazi. A kiedy

nastpnie wypaday niektóre uwagi, z gatunku tej ro-

boty wynikajce, chcia je mie na pimie". Zdaje si
te, e uderzy go w tym przedstawionym mu pierwo-

tnym projekcie odezwy brak wszelkiej wzmianki o Ko-

ciuszce, na co pewnie nie omieszka zwróci uwagi

Sukowski. Do, e na tej rozmowie rzecz nie posun-

a si ani o krok naprzód. Dbrowski z niczem wróci

do swej kwatery, dla uoenia danych „uwag" pi-

semnych, majcych raz jeszcze streci rysy wytyczne

jego myli legionowej.

Owó mia on coprawda w rku gotowe „Uwagi
do konferencyi z Bonapartem", t. j. instrukcy ogóln
od Wybickiego, Barssa, Prozora, na wyjezdnem z Pary-

a sobie dan. Winien by, wedle niej, z Polaków je-
ców i ochotników, a nawet i Wgrów, tworzy legie „pod

znakiem Rzpltej polskiej" a komend naczeln Bona-

partego, na usugach Francyi. Zastrzedz sobie atoli by
winien, zgodnie z celem gównym, „regeneracy oj-

czyzny swojej", na wszelki wypadek, „w najnieszczli-

wszym losie z obrotów politycznych wypadych, wolno
wyjcia z obowizków przyjtych". W razie za po-

Napoleoii a Polska II. 4



mylnym zbrojnego z legionami przy pomocy francu-

skiej dostania do Polski, zobowiza si mia z gór}^ do

przyjcia takiej „zwierzchnoci krajowej, która z syste-

matu rzdu francuskiego za zwierzchno najwysz
polsk uznan i przyjt bdzie". Ale o tern wszystkiem

teraz nie byo wcale mowy. Wobec skro odpornej, wy-

mijajcej postawy Bonapartego, rzecz caa bya zakwe-

styonowan w samym zarodzie. Mia zapewne Dbrow-
ski w teje instrukcyi udzielon sobie szerok swobod
co do w^szelakiej w rokowaniach ustpliwoci. „W sy-

tuacyi naszej, — pisali tu jego mocodawcy — nie mogc
czyni wszystko, cobymy chcieli, musimy jaknajmniej

ka trudnoci w przyjmowaniu kondycyi, które nas

caynnymi nadal zrobi mog". Jednakowo poza pewne

granice ustpstw on wykracza ani móg, ani chcia.

Zreszt nie chodzio wszak jeszcze nawet o takie lub

inne „kondycye", lecz poprostu o wyran dla samej

sprawy legionowej niech zasadnicz wodza naczelne-

go, podsycan w dodatku przez przeciwne wpywy pol-

skie. „Sukowski jest wrogiem naszym, — powtarza D-
browski z gorycz i niepokojem zaufanemu Tremono-

wi

—

ist unser Feind, a doprawdy niewiem dlaczego".

Byo wprawdzie w pobliu kilku innych jeszcze

oficerów Polaków, poczci osobicie Bonapartemu zna-

nych. Ale aden, z nich nie móg Dbrowskiemu po-
danego, powanego dostarczy poparcia. Trzech z nich

suyo bezporednio pod nim w samej armii woskiej,

w stopniu oficerów francuskich. Byli to wirski, kapitan

7. puku huzarów; wspomniany jn Lipczyski i Piller,

kapitanowie kompanii saperów. Wikszo natomiast,

niemajc jako cudzoziemcy wstpu do szeregów francu-

skich, znalaza umieszczenie w legii lombardzkiej. Naj-

ruchliwszy z nich by Kosiski Antoni, czyli, jak teraz

po punicku sam si przezwa, Hamilkar. Rodem z Li-

twy, pospou z Prozorem dziaacz spisków przedpowsta-
czych tamecznych, kapitan strzelców za insurekcyi, po-
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zna si wtedy, przy obronie Warszawy, z Dbrowskim.
By przystojny, suszny, szykowny, odwany, patryota,

ale próny, zawistny, niestay, bez adnych zgoa wia-

domoci wojskowyci. Po upadku powstania wyszed na

emigracy i jeden z najpierwszycli, ju przed rokiem,

stawi si na ochotnika do armii woskiej. Po duszej
na statku korsarskim francuskim wóczdze, widz raczej,

ni uczestnik bitew od Lodi do Arcole, figurowa teraz

Kosiski w subie lombardzkiej, jako adjutant-major

twierdzy Brescii. Starszy jego wóczg towarzysz, ma-

jor gwardyi konnej, Jan Strzakowski, mierny oficer,

saby charakter, czasowo suy jako szef batalionu cu-

dzoziemskiego w legii lombardzkiej. By tutaj razem

z nimi Jan Konopka, dzielny rbacz, awanturnik swarli-

wy, zrazu wolentarz w puku 1. huzarów francuskich,

wieo przez Bonapartego posunity na kapitastwo

lombardzkie. Inny Konopka, Kazimierz, „terorysta", go-
ny z udziau w wieszaniach insurekcyjnych warszaw-

skich, skazany wtedy jako burzyciel na wywoanie
z kraju, cho w gruncie, „zacny, z honorem i najskru-

pulatniejsz prawoci", po rónych opaach dostawszy

si do Woch, wyprawiony zosta ze swym oddziaem
na Korsyk. Nierównie mniej by wart jego kompan,

zoliwy krtacz Piotr Wierzbicki, byy Dziayczyk,
a ostatnio podobnie ochotnik w batalionie korsyka-
skim. Kilku innych jeszcze po armii woskiej krcio si
wtedy Polaków, -przew^anie te niezbyt pewnych, zresz-

t nawet chwilowo w Medyolanie nieobecnych. Naogó
bynajmniej nie byli najlepsi ci nasampierw a tak dale-

ko w pojedynk tutaj zapdzeni, gdy najlepsi jeszcze

podówczas od Parya a ku W^ooszczynie po szerokim

tuali si wiecie, albo te najgówniej w kraju samym
upragnionego do ruszenia w pole czekali hasa.

Tym sposobem zdany by Dbrowski jedynie na

mao przydatn Woyczyskiego i Tremona porad,
a przedewszystkiem na siebie samego. Sam te w po-
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piecliu, z bied, niedokadnie, spisa zlecone sobie od

wodza naczelnego „uwagi" najogólniejsze, pod postaci

„Myli wzgldem projektu utworzenia korpusów patryo-

tycznych polskich, majcych organizowa si we Wo-
szech". Uj rzecz jaknajzwilej w piciu punktach:

]. „Korpusy patryotyczne polskie — na tern okreleniu

znaczcem widoczny z rozmysu pooony by nacisk —
poddane zostaj rozkazom Republiki francuskiej i do-

wództwu jednego z jej generaów". 2. „Zachowuj one

ubiór i znaki wojskowe Rzpltej polskiej". 3. „W przekona-

niu,e istno Polski jest niezawodn fimnianquable) ie kor-

pusy niniejsze polskie winny wróci na ono Ojczyzny

swojej", zastrzega si, i wszelkie wydatki, na ich uzbro-

jenie i utrzymanie przez Wochy lub Francy oone,
jako „dug wity" zwrócone bd przez naród polski.

4. „Jeli wszelako Francya - tak pytajcym znamiennie

zwrotem przybrany by ten punkt najdraliwszy — za-

wrze pokój z mocarstwami wojujcemi, zanim losy Pol-

ski rozstrzygnite bd, jaki wtedy bdzie los rzeczo-

nych korpusów polskich?". 5. Wreszcie, wedle ostatnie-

go a najnaglejszego narazie punktu, istotny naczelnik

i twórca legii winien natychmiast zosta upowanionym
do niezwocznego „zbierania zewszd onierzy polskich,

oraz do umieszczania oficerów na zasadzie patentów

Rzpltej polskiej, kontrasygnowanych przez Najwysze-
go Naczelnika Kociuszk". By to szczegó wagi kapi-

talnej, ustalajcy wytyczn odtd zasad przyjmowania

do legii jedynie byych oficerów insurekcyjnych. To do-

piero nadawao caemu przedsiwziciu legionowemu

waciwe pitno wielkiego „zwizku*^ wojskowego, b-
dcego nieprzerwan, bezporedni kontynuacy wcielo-

n powstania narodowego.

Z tem pismem na drugi dzie, wci w asycie

Woyczyskiego, zgosi si ponownie do wodza naczel-

nego Dbrowski. Jednakowo wynik tej nowej konfe-

rencyi pod kadym wzgldem by opakany. Bonaparte,

odebrawszy dane wczoraj „Myli", teraz nie chcia
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bliej w nie wchodzi. Odkada do póniejszego czasu

swoj o nich decyzy. Tymczasem za, wracajc do

pierwotnego orzeczenia swego o uamkowej formacyi

„próbnej", obcesowo „zadecydowa, e batalion pierwszj'^,

zoony z Polaków niewolników i oficerów polskich we
Woszech si znajdujcych, — t. j. bez wezwania in-

n3'ch z Parya i z kraju — zostaje przyczonym do le-

gionu lombardzkiego, i jeeli w pierwszej potyczce oka-

e si mnie i wiernie, zacznie si organizowa legion

polski, o który wtenczas dopiero zrobi si ukady.

W tak niepewne kondycye nie chcielimy si wdawa,
ale te razem widzielimy niemono odrzucenia tyche
nagle. Wzi Dbrowski rezolucy owiadczy, e równie

potrzebuje czasu do porozumienia si z patryotami,

a szczególniej w Wenecyi, i e dotd proklamacyi wy-

da nie moe, póki miejsca dla tych ludzi, co przyj
mog, zapewnione nie bd i póki próba batalionu nie

nastpi. Nie mona zrozumie, jakie s wzgldem nas

widoki. Najpodobniej, e chc pono dopomódz tylko

Lombardcz3^kom, na których mstwo i duch , onierski

niewiele mona kalkulowa. W onierskim wzgldzie

próba dezerterów, zaraz w ogie wprowadzonycli, z któ-

rych kady schwytany bdzie powieszony, nie jest naj-

pewniejsza. Oficerów^ polskich tutaj bardzo maa liczba.

Strzakowski ma by szefem, Kosiski kapitanem i Ko-

nopka (Jan). Nie wiemy, skd ich bdzie wicej. Nie mo-

na tedy w aden sposób ani proklamacyi wydawa, ani

oficerów sprowadza, ani awansów pieninycli czyni,

póki nie bdzie zarczenie, e to czyni si dla Polski

i e te korpusa przejd cakowicie na sub Rzeczypo-

spolitej. Interes te tak delikatny zrobi si jeszcze bar-

dziej ambarasownym przyjciem nas wcale obojtnem,

czego przyczyny doj dotd nie moemy. Sukowski ka-

pitan, adjutant Bonaparte(go), zdaje si, e ukadem te-

go pierwszego batalionu jest utrudniony. Mówi nam, e
jest w korespondencyi z Paryem. Woyczyski wyjeda
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do Wenecyi, a Dbrowski tutaj zostaje... Jeeliby nie

mona nic zrobi w naszym widoku i publicznym inte-

resie, ku Renowi razem bdziemy si przebiera. Ale

ufam(y) dobrej sprawie, e si rzeczy pomylnie wyja-

ni. Potrzeba ducha prawdziwie republikaskiego, aby

tyle fatygi, trudów i nieszczcia ponosi. Ciark tutaj

si znajduje... Dbrowski by kilka razy u niego, z naj-

wiksz przyjmowany grzecznoci... Ciark mówi wie-

le z Dbrowskim w okolicznociach polskich; jest nasz

przyjaciel i dobrze nam yczy... Nieleby byo, gdyby

mona rzdowi francuskiemu okaza, e poniewa król

pruski waha si decydowa wzgldem egzystencyi Pol-

ski w teraniejszym czasie. Dom austryacki, któremu s-

siedztwo moskiewskie miem by nie moe, zapewnie

mógby si skuteczniej i prdzej za nami zdecydo-

wa".
W sprawozdaniu powyszem, nazajutrz po ostatniej

z Bonapartem konferencyi posanem przez Dbrowskie-

go i Woyczyskiego do Wybickiego i Barssa do Pary-

a, dobitnie malowao si pooenie nad wyraz kopo-

tliwe i zdradliwe. Kopot gówny by z widom Bona-

partego dla sprawy legionowej nieufnoci. Zdradnemi

za byy zarówno podziemne przeszkody, wychodzce od

Deputacyi paryskiej, o której „korespondencyach" z Su-

kowskim ostrzegawczo tu napomykano, jakote wdzicz-

nie wspominane „grzeczne" a podstpne, zupenie zbija-

jce z wytycznej drogi legionowej, insynuacye austryac-

kie Clarka. By przytem Dbrowski pierwotnie cakiem

odcity od wiata. Listy, nadchodzce z Parya, Lip-

ska, Warszawy, do niego i towarzyszów do Medyolanu,

byy zrazu starannie chwytane przez tutejsz policy

tajn wojskow i, jak si zdaje, na rce podejrzliwego

Sukowskiego kierowane. Na dobitk za, wyczerpawszy si
w podróy, Dbrowski by cakiem ogoocony ze rodków.

Dlatego te gównie wyprawia Woyczyskiego do Wene-
cyi. Posya go nietylko dla okólnego tamtdy umierz-
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ni a wrogiej zawzitoci deputacyjnej przez monyeh ro-

daków tamecznych, lecz take dla uzyskania od nich

niezbdnego pieninego zasiku. Alici sprawa napozór

rozpaczliwa nagle poprawia si z gruntu i na dobr
wesza drog. Stao si to ju w cigu najbliszych dni

dziesiciu, póki Bonaparte bez przerwy jeszcze przeby-

wa w Medyolanie, skd nastpnie wybiera si do armii

i dla dopilnowania oblenia Mantui, „Po Twoim wyje-

dzie,—móg niebawem Woyczyiiskiemu do Wenecyi do-

nie rozradowany Dbrowski — sprawy przybray po-

mylniej szy obrót. Bonaparte mówi ze mn bardzo wie-

le o interesach polskich. Chcia Tremona wysa wród
Francyi dla sprowadzenia niewolników polskich, lecz

okoliczno ta wstrzyman zostaa przez nagy wyjazd

Bonaparte(go). Mówi mi przy odjedzie, ebym, zaatwi-

wszy interesa moje, jecha do gównej kwatery, gdzie

mnie oczekiwa bdzie".

Na taki niespodziany zwrot dodatni rozliczne zo-

yy si czynniki. Kilku znacznych obywateli medyola-
skich, wpywowy margrabia Franciszek Yisconti prze-

wodniczcy w Kongresie Stanu lombardzkim, wybitni

w Administracyi Generalnej dziaacze Cattaneo, Gazza-

ri, zaopiekowali si gorliwie Dbrowskim. Nadbiegy
z Brescii do dawnego swego generaa rzutki Kosiski,

otarty ju nieco w miejscowych stosunkach towarzy-

skich i politycznych woskich, równie okaza si pomo-

cnym. nawet, jak niesie tradycya, dziki niemu to,

askawa na przystojnego litewskiego „Hamilkara", pik-
na, junonowych ksztatów, niemdra, dobrotliwa Giusep-

pina z Carcanów margrabina Yisconti, ubóstwiana bog-

danka niemodego ju Berthiera, skutecznie wstawia si
za spraw polsk u powolnego swym rozkazom szefa

sztabu, a przez niego u samego wodza. Jednak prócz

poczciwego dla nieszcz polskich spóczucia, gbsze
nadto pobudki powodoway yczliwoci Medyolaczy-
ków: troska o wasny byt narodowo-pastwowy. Byli



64

oni wszak sami nieubezpieczeni jeszcze bynajmniej tym-

czasow wci postaci kongresowo-administracyjn lom-

bardzk. Byli zagroeni wiszcym cigle w powietrzu

przyszym ukadem pokojowym austro-francuskim. A byli

pozbawieni wszelkiego innego sposobu zabieenia tej

grobie, jak przez wasn corychlej, powan si zbroj-

n. W tym wanie celu,—niezawile od drugiego legio-

nu woskiego, który mia zebra genera suby francus-

kiej, ekschirurg z Pavii i Monaca, Piemontczyk rodem,

waleczny a pyszakowaty i opieszay Jan Chrzciciel

Rusca, — przedewszystkiem powoan zostaa do ycia
przez zdobywc organizacya legionowa lombardzka. Bya
ona mocno odtd poganiana przez wodza naczelnego,

pod dozorem bezporednim francuskiego komendanta

Medyolanu, Hilliersa, jakkolwiek, ze wzgldu na wiado-

me wstrty dyrektoryalne, zawsze napozór imieniem sa-

mego lombardzkiego Kongresu. Bya nawet rozwinita

niebawem do rozmiarów wcale obszernych, w myl pro-

jektu, jaki teje jesieni zoy Bonapartemu dzielny, cho
skonny do przechwaek, uwieczniony przyjacielskiem

poety Foscola piórem, Józef Fantuzzi, który z rodzin-

nych stron belluskich trafi a nad Wis, bi si

w dniach kwietniowych 1794 r. na ulicach Warszawy, dwie

rany z powstania polskiego wyniós,W rzeczy samej, w^edle

planu Fantuzziego, a przepisanych od Bonapartego zasad,

caa formacya wojskowa lombardzka urzdzon bya
ostatecznie dekretem kongresowym z poowy padzier-

nika 1796 r. Zarazem oddan zostaa pod szefostwo Me-

dyolaczyka Józefa Lahoza, oficera wietnej odwagi, go-
wy niespokojnej, dezertera ze sawnego puku cesarskie-

go Belgiojoso. Stwarzana tym sposobem sia zbrojna

przedstawiaa si w ksztacie penej legii dywizyjnej,

podzielonej na kilka kohort i obliczonej ogóem na 7000

piechoty, 3000 koni i 8 armat.

Owó pikna ta organizacya, pomimo wszelkich

wysików celem jej urzeczywistnienia, w przewanej
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czci pozostaa na papierze. Jeszcze po upywie dal-

szych kilku miesicy, ju w chwili utworzenia Repu-
bliki cyzalpiskiej, w piciu istniejcych wtedy kohor-

tach od biedy 3700 dopiero zbierze si ludzi. Co gorsza,

skad szeregowy i oficerski nader by lichy. Pierwsza

kohorta, uyta wieo na prób ogniow podczas kam-
panii pod Arcole, wcale nieosobliwie si spisaa. Zaraz

te od rki zaczto skwapliwie ciga do „kohort" na
ochotnika cudzoziemców, a zwaszcza Polaków. To te
ju podczas obecnych wstpnych Dbrowskiego prze-

praw medyolaskich, dwie pene przy legii lombardzkiej

istniay kompanie polskie, pod dowództwem kapitanów

Jana Konopki i Mikoaja Puchay. Sprzyja temu nieza-

wodnie Lahoz, który w dawnym wyborowym swym pu-
ku austryackim mia pod komend sporo przedniego

szeregowca polskiego. Sprzyja równie Fantuzzi, który

widzia i ceni armi kociuszkowsk. Sprzyja i Rusca,

którego brat, ksidz, wanie by wyprawiony do Pol-

ski, podobno z polecenia Bonapartego. Równoczenie za
rzdzcy statyci lombardzcy, wobec dotkliwego zawo-

du, sprawionego przez narodow formacy wojskow
wosk, jakiej napróno obawia si tak bardzo Dyre-

ktoryat francuski, nie mieli innego pod rk lekarstwa,

jak pomódz sobie nadarzajcym si posikiem legiono-

wym polskim. Tak wic ten polski materya onierski,

przeznaczony pierwotnie przez polityków dyrektoryal-

nych paryskich do zastpienia i zwichnicia owej for-

macyi woskiej, mia obecnie przez polityków kongreso-

sowych medyolaskich zosta uytym do koniecznego

jei podratowania i Avzmocnienia. Co si tycze Bonapar-

tego, to on wprawdzie chwilowo, zapatrzony na wzory

starorzymskie, na Wochy gibeliski „dwunastego i

trzynastego wieku,... majce w samej tylko Toskanii ar-

mi stutysiczn", marzy pierwotnie o postawieniu na

nogi „siy zbrojnej (woskiej) 400 tysicy ludzi". Lecz

widok mizeroty organizacyjnej lombardzkiej wnet otwo-
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rzy mu oczy i wywoa gniewne, pogardliwe jego po-

tpienie. A przecie pragn on niezachwianie, wbrew
przeciwnym widokom swego rzdu, utrwali napoczte
dzieo wyzwolecze woskie. Tern podatniejszym przeto

stawa si on teraz dla wstawienniczych za Dbrowskim
i jego projektem gosów politycznych i przyjacielskich

medyoaskich.

III.

Wszelako, poza tern wszystkiem, w takim mianowi-

cie kierunku pomylnym nienajmniej wpyn na Bona-

partego inny jeszcze ywy wzgld podwójny. Byo to

postpujce z dniem kadym wasne blisze jego roze-

znanie si w rzetelnej wartoci osobistej Dbrowskiego,
oraz w niemaowanej wartoci rzeczowej wchodzcego
w rachub materyau wojskowego polskiego. Tak nieuf-

nie, nieyczliwie, lekcewaco z pocztku przyjty pro-

jektodawca legionowy, czujnie odtd ledzony, na roz-

maite próbowany i wybadywany sposoby, przeszywany

nawskró bystrym wzrokiem wodza naczelnego, coraz

bardziej okazywa si poprostu naprawd sob, czowie-

kiem uczciwym, patryot szc/erym, oficerem honoro-

wym, dzielnym, uksztaconym. Dbrowski by w podej-

rzeniu jako skryty „ pensyonalista nieprzyjació", tajny

suga suworowowski, pruski, dyrektoryalny. Lecz on odpo-

wiada Ha wszystko z przekonywajc prostot: „Zebra
ja o siebie sie ino stara, jusz dawno bym by w subie
jednego monarchi nieprzyiaciela Oyczyzni naszey, okry-

ty rangami, dobrze patnim y spokoynim; tu za jezdem
kademu podlegy, nie patni, peno dugów y prci nie-

zmierny, wszystko to w wydoku dla naszey Oyczyzni;

nusz by ta jusz bez nadzieiy powstania upada, pierw-
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szy jezdem wszystko opuci y losem naynieszczliw-
szego czowieka sie dzieli". By w niedostatku okrut-

nym, „w obery zaduony,... na ycie fantowa si"

musia. Lecz pociesza si „w ducliu dewizy: Mio su-y swej ojczynie choby i o godzie. Byle wiato
w ludziach byo i mstwo w narodzie... W przypadku

jakiego nieszczcia, mam otwart drog do ebrania
chleba, na któr ju przygotowany jestem. Radbym,
aby Opatrzno, zsyajc na mnie nieszczcie, dwiga
raczya ojczyzn moj, dla której ycie i ostatnie tchnie-

nie powicam". Wyranie z góry zaznacza, e, o ileby

stan na czele legionów polskich, osobicie pacy a-
dnej od obcych pobiera nie chce. „Nie braem i bra
nie bd, abym Wochom i Francuzom pokaza, em tu

nie dla partykularnego zysku przyszed". By odsdzany
od czci i wiary, szkalowany niemiosiernie, nawet zjad-

liwie omieszany. Lecz nie traci kontenansu, robi swoje

i „mówi() z Montecuccolim: genera w podobnej potrze-

bie winien by jak skaa, nie wzrusza si drwdn ani

potwarz, czyni rzeczy dobre i znosi ze gadania".

By w toczonych tu naradach raczej ociay i skrpo-
wany, ni wymowny i byskotliwy, a to dla tego ju
powodu, e z trudem po francusku wytomaczy si
umia. Lecz kiedy ,,w ostatniej konferencyi (Bonaparte)

reziDnowa z Dbrowskim jako onierz, mówili o kam-
panii przez (marszaka) Maillebois napisanej. Dbrowski
z wielk przytomnoci j rozbiera... Niezmiernie (Bo-

napartemu) si to podobao". Podoba si musiao, za-

dziwi i zbudzi szacunek, i ten polski genera tak do-

kadnie w dziejach wojskowoci by oczytany, w tych

wanie, dla raczej odlegych, a szczególnie obchodz-
cych jego wielkiego rozmówc, dawnych francuskich do

Woch wyprawach. atwo za przychodzio niezrówna-

nemu rzeczoznawcy sprawdzi i przekona si dowo-

dnie, podczas owych pierwszych zaraz pogadanek, e
ten Polak naogó by fachowcem wojskowym nielada,
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teoretycznie i praktycznie obeznanym z gruntu ze swo-

im zawodem. A wreszcie da on wszak ju poniekd
miar swojej wartoci przez wasn wczora szczliw
do Wielkopolski wypraw insurekcyjn. Da sobie prze-

cie rad z przeciwnikami, którzy wtedy, jak dla wszyst-

kich sztabów europejskich, tak nawet dla zwyciscy
woskiego, uchodzili jeszcze, bdcobd, i uchodzi bd
a do Jeny, za pierwszorzdn militarn powag: bija

Prusaków.

Jeli tym sposobem Bonaparte przekonywa si po-

czyna osobicie do Dbrowskiego, to jednoczenie, w pe-

wnej przynajmniej mierze, poczyna take rachowa si

rzeczowo z onierzem polskim suby austryackiej. To
nie bya fikcya, w rodzaju chudych i lejiiwych „kohort"

woskich. To bya realno dotykalna, ilociowo i jako-

ciowo wcale znaczna. Niedarmo, oddawna ju, a zwa-
szcza w cigu lat ostatnich, tego osieroconego onierza
z trzewiów konajcej Rzpltej wydzierali sobie, niby

spy, blisi i dalsi ssiedzi. A gdzie z Londynu, z gru-

bemi zadatkami, zlatywali si do Warszawy i Grodna

oficerowie werbownicy angielscy, kupowa imieniem

sw^ego rzdu, za gotowe pienidze, bezpask teraz krew

oniersk, do planowanej „legii polskiej" na odzie
wielkobrytaskim, majcej ruszy w pole przeciw Fran-

cyi rewolucyjnej. A gdzie z wychodczych swoich

obozowisk, roj alici francuscy, sami dopiero co w armii

pruskiej wysugujcy si gorliwie przeciw insurekcyi

Kociuszki, zgaszali si do powalonej Polski, pobrzku-

jc wyebranem subsydyum koalicyjnem, zawiera z wy-
rodnymi magnatami umowy sprzedane o dostarczenie

misa dziaowego polskiego do wojsk emigranckich, pro-

wadzonych przeciw wasnej ojczynie. Przedewszyst-

kiem jednak onierza i rekruta polskiego oczywicie

]'ozebrali pomidzy siebie trzej spólnicy podziaowi. ród
nich za, jak si rzeko, obok obszernych zasobów woj-

skowych, wchonitych tdy przez Rosy i Prusy, nie-
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pomau te zdya obowi si i posili równie i Au-
strya. Otó Austrya pod tym wzgldem ostatiiiemi cza-

sy w nieskoczenie wikszej bya potrzebie, anieli

spólnik rosyjski, niebiorcy jeszcze wcale czynnego udzia-

u w koalicyi, albo pruski, spena ju z niej wycofany.

Dwigajc teraz gówne brzemi przecigej, opakanej,

z orem francuskim rozprawy, rzd wiedeski tem pe-
niejsz czerpa rk z obfitego róda ywej siy mili-

tarnej, tryskajcego z wielkiej dzielnicy galicyjskiej.

Nasamprzód tedy, trzymana od blizko wierci wie-

ku pierwszorozbiorowa Stara Galicya wschodnia, ze swo-

j tg, podn i karn ludnoci polsk, a w znacznej

te czci i rusisk, podzielona na 16 okrgów werbunko-
wych, dostarczaa stale doskonaego rekruta, wcielanego
z pocztku przewanie do pieszych, a potem coraz g-
ciej i do kawaleryjskich puków cesarskich. Nie po-

przestajc na tem, spózawodniczc zazdronie z wydaj-

nym poborem polskim imperatorowej rosyjskiej, oraz ze

wietnymi ..Boniakami" polskimi króla pruskiego, Jó-

zef II, najpierw ju w czasie wojny 1778 - 9 r. z Pru-

sami o sukcesy bawarsk, zarzdzi, wzorem frydery-

cyaskim, doran wojenn formacy w Galicyi swoich

równie „szwadronów boniackich", t. j. lekkiej jazdy

uaskiej polskiej. Nastpnie, w 1781 r., utworzy „kró-

lewsk gwardy szlacheck galicyjsk" (Nohelgarde),

w kuszco piknych, z lam zot, rabatem i pasem kar-

mazynowym, kontuszach granatowych polskich, zocisto,

czerwonych kaszkietach uaskich z czaplemi pióry, na

koniach paradnie sposobem polskim ubranych. Da im
cesarz polsk lanc z chorgiewk dwukolorow; da ran-

g chorsk i wszelakie przywileje gwardyjskie; da na

szefa-kapitana starego Czartoryskiego generaa ziem po-

dolskich. cign te do nich pierwsze nazwiska pol-

skie, gwardzistów cesarskich takich, jak Sierakowski Jó-

zef, Rzewuski Stanisaw, Lanckoroski Antoni, Wielhor-

ski Micha, Wodzicki Piotr, Mier Adam, Wielopolski,
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Oarowski, Woroniecki, Gintowt i inni. W nastpstwie,

przez Leopolda II, na miejsce tej formacyi, urzdzony
zosta w 1791 r. oddzielny pluton galicyjski przybocz-

nych uczników gwardyjskich fArcieren-Leibgarde), który

przetrwa a do 1811 r. Równoczenie za, w obliczu to-

czcych si wanie prac wojskowych Sejmu Wielkiego,

rozkazem cesarskim zarzdzone zostao utrzymywanie na

koszcie skarbowym 40 modziey szlacheckiej, wybranej

przez Stany galicyjskie, w Akademii wojskowej w Wie-
ner-Neustadt, gdzie te odtd, przez ca nastpn epo-

k wojenn, mnóstwo dzielnych oficerów polskich wy-
hodowano na sub austryack. Tjanczasem wczeniej
jeszcze Józef II, wci podcinany konkurency prusk,
zwaszcza za widokiem tworzonych wanie przez Ka-
tarzyn II „chorgwi szlacheckich biaoruskich", gotu-

jc si sam do niebawnej wojny tureckiej, a nawracajc
do przechodniej próby „boniackiej", podjtej czasu woj-

ny bawarskiej, ustanowi w 1784 r. „narodowy korpus
ochotniczy" (National-Freicorps) lansyerów polskich. Kor-
pus ten, werbowany, wedle wyranego zalecenia cesar-

skiego, „najosobliwiej z poród Polaków republikanc-

kich", obejmowa dwa dywizyony, napoy z tow^arzy-

szów, napoy pocztowych, w popularnych kurtkach pol-

skich fpolnische Roclcel). Do ich organizacyi, prowadzonej
we Lwowie, Tarnowie, Przemylu, cesarz Józef nielada-

jakiego uy instruktora: zyskanego ju przedtem do

swej suby modego majora karabinerów, synowca kró-

la polskiego, Józefa Poniatowskiego. »

Z tych dywizyonów, niezadugo pomnoonych
"W dwójnasób, powcielanych nastpnie czciowo do roz-

licznych jednostek pukowych, a bdcych zarodem ca-

ej póniejszej jazdy uaskiej austryackiej, powsta na-

przód, w 1790 r., 1. puk uaski cesarski. Synny ten

puk, ju od 1794 r. wyprawiony do Woch, w najkrwa-
wszych uywany potrzebach, bi si tam przeciw Fran-
cuzom pod Millesimo, Lodi, Castiglione, Bassano, San-
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giorgio, Arcole, Rivoli. A bi si walecznie, skoro licz-

ni w nim oficerowie na szczególne zasuyli odznacze-

nia, obdarzeni nawet rzadkim zaszczytem krzya Maryi-

Teresy, jak gorliwy Mier, albo jak waleczny major Bro-

chocki Tadeusz, który zginie potem w kampanii hohen-

lindeskiej, prowadzc swoici uanów, a wród nich

niemao te dawnych onierzy kociuszkowskich, su-
cych teraz pod sztandarem austryackim, do bratobójcze-

go natarcia na walczcych pod znakiem francuskim le-

gionistów Fiszera i Kniaziewicza. Zorganizowany z ko-

lei puk 2. uaski, kompletowany nietylko z Galicyi,

lecz i Polski zakordonowej, jeszcze w pierwotnej swej

zacztkowej postaci „ochotniczej", zosta zaraz pchnity

w ogie do Niderlandów, na samym wstpie wojen ko-

alicyjnych. Bi si on odtd bdzie musia bez wytch-

nienia, nad Renem przeciw Jourdanowi, Moreau, legio-

nistom; w Szwajcaryi u boku i jako sukurs Suworowa
przeciw Massenie; potem pod kapitulacyjnej pamici
Ulmem; znowu u boku Rosyan pod Austerlitzem; pod

Aspernem i Wagramem, gdzie w bratobójczem z rodaka-

mi zderzeniu obalony zostanie przez polski puk szwo-

leerów napoleoskich. A nareszcie, gnany jeszcze na

wyprawy niemieck 1813 r. i francusk 1814 r., dopeni

sub swoich przeciw Napoleonowi i dotrzymujcej przy

Francyi broni polskiej. Puki uaskie 3. i 4., kolejno po-

dobnie z Galicyi w nastpnych wzite leciech, tak sa-

mo przeznaczone byy do najbliszych kampanii koali-

cyjnych. Pozatera zreszt sporo Polaków, zarówno ofi-

cera, jak szeregowca, miecio si take w" konsystuj-

cych, a do wybuchu wojen z Francy, w Gródku, Rze-

szowie, ókwi, Rohatynie, czterech regimentach szwo-

leerów Modena, Karaiczay, Lobkowitz i Levenehr, gdzie

by suy podpukownikiem Poniatowski Józef; w 4. hu-

zarów, którego dowódc by Kisielewski Seweryn, po-

legy póniej pod Wagramem; w 27. kirasyerskim, jedy-

nym konnym noszcym nazw polsk, i to nieladajak,
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Czartoiyski-Sanguszko; i w wielu iiinycli pukach ka-

waleryjskicli, przewanie kierowanych bardzo wczenie
na nieszczliwe kampanie woskie.

Zarazem za, poza zwyczajnym poborem starogali-

cyjskim, ju podczas ukadanej przez Targowic w 1793 r.

redukcyi armii sejmowej, jto ncc podmow werbo-

wnicz ciga i stamtd gotowego onierza Rzpltej do

szeregów austryackich. W roku nastpnym, po insurek-

cyjnej kapitulacyi radoszyckiej, szczególniejszy ten po-

ów cudzego onierza, i to sposobem duo dobitniej-

szym, czc karesy z napastliw przemoc, w rozmia-

rach bardzo rozlegych zastosowano do szcztków armii

kociuszkowskiej. Wreszcie natychmiast po trzecim po-

dziale, przed ostatecznem jeszcze naw^et uatwieniem

spólniczych sporów demarkacyjnych, zarzdzono od

1796 r. czciowy zrazu, potem coraz peniejszy werbu-

nek ze wieo nabyAvanej Nowej Galicyi zachodniej.

Podzielono j odrazu na 5 dalszych wielkich okrgów
werbunkowych i uczyniono, wraz ze Star Galicy, gó-
wnym zbiornikiem zasilajcym zwaszcza stan czynny

puków pieszych monarchii. Odbywao si to naogó na

podstawie powszechnych przepisów konskrypcyjno-wer-

bunkowych, zaprowadzonych w 1 781 r. przez Józefa II,

a uzupenionych póniej w 1804, 6, 9, 11. Moc tych

przepisów, pocigano w zasadzie ca ludno msk od

17 do 40 roku ycia, wraz nawet z pobieran od 1788 r.

ydowsk, do doywotniego obowizku popisowego, za-

mienionego dopiero w 1811 r. na czternastoletni termin

kapitulacyjny. Tymczasem M^szystka armia cesarska, li-

czca w 1792 r., w przededniu wybuchu wojen koalicyj-

nych, na stopie pokojowej niespena 300 tysicy ludzi,

znalaza si odtd przez szereg lat w gwatownej i nie-

ustannej potrzebie zapeniania bojowych kadrów swoich.

Wobec tego owe przepisy konskrypcyjne byy te od-

td stosowane coraz szerszym i bezwzgldniejszym try-

bem, pod postaci dokonywanej „nieznacznie i pocichu"
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(ohne Aufsehen und in der StilleJ, staej, forsownej bran-

ki, dziaajcej ze szczególniejsz sprawnoci i skut-

kiem, niby pompa ssca, wanie w ludnych i nietkni-

tych poog wojenn obrbach popisowych obojga Ga-
licyi. Z reguy pierwotnie kady z 37 cesarskich regi-

mentów piechoty niemieckiej korzysta z „okrgu wer-

bunkowego pomocniczego" (Aushilfswerbebezirlc) w Ga-
licyi. Póniej, w miar utraty Lombardyi i Niderlandów,

skierowano rekrutacy galicyjsk równie do puków
walloskich i woskich. Wprawdzie ograniczono j wza-
mian jedynie do kilkunastu pobliszych puków niemiec-

kich, lecz za to znów niektóre z tych ostatnich odtd
ju nietylko „pomocniczo", lecz wycznie kompletowa-
no z Galicyi. Naogó, w samym tylko póniejszym re-

wolucyjno-napoleoskim okresie wojennym, przeszo 40

puków pieszych cesarskich rekrutowao si w mniejszej

lub wikszej czci z Galicyi. Peno te w nich byo
Polaków, obok Rusinów galicyjskich, i to mianowicie,

podobnie jak w jedzie, w pukach piechoty prowadzo-

nych najwczeniej i najczciej w ogie. Byy to zwa-
szcza puki: 3. Karl (okrg werbowniczy Przemyl),

4. Deutschmeister (ókiew), 8. Huff (Brzeany), 10. Kheul
(Wieliczka), 11. Wallis (Scz), 13. Reisky (Dukla),

14. Klebek (Brzeany), 16. Terzy(Lwów), 33. Ferdinand

(ókiew), 24. Preiss (Przemyl), 25. Brechainville (Sta-

nisawów), 26. Schroder (Rzeszów), 27. Strassoldo (Zale-

szczyki), 36. Browne (Tarnów), 42. Erbach (Zaleszczyki),

44. Belgiojoso (Sambor), 45. Lattermann (Tarnów) 49. Pel-

legrini (Sambor), 50. Stain, dawniej szefostwa Andrzeja

Poniatowskiego (Radom), 54. Starhemberg (Sanok), 57.

Koburg (Scz), 59. Jordis (Przemyl). Wszystkie te pu-
ki byy wyprawiane bd w caoci, bd w jednostkach

batalionowych, wanie na kampanie woskie. Biy si
te tam po kolei, poczwszy ju przynajmniej od 1796 r.

pod Montenotte, Dego, Mondovi, Mantu, Yeron, Ca-

stiglione, Arcole, Rivoli; póniej pod Trebbi, Novi, Ma-
Napoleon a Polska U. 5
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rengo; zanim prowadzone bd na pola Austerlitzu

i Wagramu. Owó wanie wyliczone tu puki cesarskie,

walczce od pocztku we Woszech, powoane byy, pod

postaci pochodzcych z nich jeców a potrosze i de-

zerterów galicyjskich, dostarczy dopiero jdra tutejszej

formacyi legionowej wosko-polskiej. Niezawile od te-

go, okoo 20 innych puków, zasilanych równie z okr-

gów galicyjskich, walczyo jednoczenie w Niderlandach

i nad Renem. Tam podobnie wkrótce bro polsko-au-

stryacka zetrze si z polsko-francusk legii naddunaj-

skiej. Niemniej te tragiczne byy losy Polaków, su-
cych w tych ostatnich mianowicie pukach austryackich,

skd np. 9., jedyny pieszy imienia polskiego, Czartory-

ski-Sanguszko (Przemyl), bi si bdzie pod Lipskiem

przeciw ostatkom wojska polskiego pod Poniatowskim;

tak samo 30. Ligne (Lwów), który to regiment, wy-
cznie kompletowany z dzieci lwowskich, przedtem je-

szcze odprawi bdzie musia zdobywcz na Ksistwo

Warszawskie wypraw raszysk.
Wszystko to, razem wzite, stanowio niezawodnie

iloczyn bojowy wcale pokany. Ju w sierpniu 1796 r.,

po porace Wurmsera pod Castiglione, bdcy w pobli-

u Piotr Potocki donosi z Wenecyi rzdowi francuskie-

mu, i „znaczna cz armii (Wurmsera) skadaa si

z onieray i oficerów Polaków, zbiegych do Galicyi po

upadku insurekcyi i zmuszonych do wejcia tam w su-
b bez rónicy rangi". Zawiadamia on zarazem o „no-

wym poborze przymusowym 40.000 ludzi w Galicjd,

gdzie ju tylko pozostay przy roli same kobiety i dzie-

ci". Wprawdzie w tern doniesieniu Potockiego niewt-

pliwie byo dosy przesady. Wprawdzie podobnie i ów
rachunek, z jakim jednoczenie, w poowie 1797 r., by
wystpi w Paryu Wybicki, o wycignitych przez Au-

stry z Galicyi „conajmniej 100.000 rekruta", jak na da-

n chwil mógby wydawa si raczej wygórowanym.

Jeli atoli wzi na uwag, z jednej strony, ubieg ju
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wtedy od pierwszego podziau wierwiekow blisko re-

krutacy werbunkow galicyjsk, uyt nawet poczci
w józefiskiej wojnie tureckiej i nastpnych kampaniach

koalicyjnych od 1792 r., a zasilon nadto przez przy-

bytki dorane redukcyjno-powstacze 1793-4 r,, oraz

przez napoczt rekrutacy trzeciopodziaow; jeli z dru-

giej strony uwzgldni biegnc od teje chwili dalsz,

blisko dwudziestoletni brank tameczn, uywan od-

td we wszystkich bez wyjtku nastpnych wojnach ko-

alicyjnych, a do upadku Napoleona: to bez adnej ochy-

by, najskromniej nawet liczc, cyfr ow stutysiczn
wypadoby znakomicie jeszcze podwyszy, aby otrzy-

ma przybliony bodaj szacunek ofiary wojskowej pol-

skiej, poniesionej w penym okresie niniejszym na rzecz

Austryi. Ofiara ogromna, pod przymusem, zgoa wbrew
•chci i interesowi narodu, na rzecz jednego z gwaci-

cieli jego poniesiona. Stwierdzenie tego prostego i oczy-

wistego faktu, w zwizku nadomiar ze cile analogi-

cznem, w armii rosyjskiej i pruskiej, spóczesnem zjawi-

skiem, nie moe by obojtne dla przedmiotowej oceny

obecnego wysiku legionowego. Ten pierwszy porozbio-

rowy wysiek wojenny, z tej arcywanej strony dopie-

ro naleycie owietlony, okazuje si najwidoczniej, we
w^zgldzie swej intencyi i doniosoci narodowej, jeno

uratowanym tamtej ofiary poniewolnej uomkiem, podo-

bnie jak i póniejszy drugi wysiek pokrewny Ksis-
tw'a Warszawskiego, dokonane obadwa pod znakiem prze-

wodnim Bonapartego i Napoleona.

Bonaparte o rzeczywistem znaczeniu onierza pol-

skiego suby austryackiej mia zrazu pojcie bardzo

niejasne. O przeciwniku swym cesarskim w ogólnoci,

o owych Kaiserliche, czyli, jak wtedy jeszcze, wedle tra-

dycyi sigajcej dawnych z potg habsbursk zmaga
si Franciszka I i Ludwika XIV, mawiao onierstwo
rewolucyjne francuskie, o nienawistnych Katserlicks, zo-

onych z landsknechtów niemieckich, Wallonów, Kroa-
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tów, Wgrów i t. p., inia on pierwotnie nieokrelone

raczej pojcie, jako o zbiorowoci wojskowej history-

cznej, w której o czynniku najwieszym, Polakach, nie

byo naseryo mowy. Ale niebawem poczyna uwiada-

mia sobie ich tam obecno z coraz wiksz precyzy,

i to pod wpywem postrzee bezporednich, bardzo do-

bitnych. Naprzód, duo sprawili mu kopotu, ju w ar-

mii Beaulieugo, uani polscy 1. puku Meszaros, póniej-

szego Merveldt. Oni to w pierwszej wnet kampanii nie-

mile dali si we znaki pod Codogno i Cremon; urato-

wali po Lodi cay korpu cesarski od zupenej zagady;

a wkrótce potem, w Yalleggio, o may wos nie wzili

do niewoli zaskoczonego przez nich znienacka samego

Bonapartego porodku jego zwycistw. Nastpnie, w ar-

mii Wurmsera, coraz wicej polskiego ukazywao si

onierza, którego te mnóstwo znalazo si przy spra*

wdzaniu skadu blisko 30 tysicy jeców, pobranych

ogóem we Woszech od wiosny do jesieni 1796 r. Roz-

poczynajc w pocztku listopada t. r. operacye przeciw

pierwszej armii Alvinzego, wyranie ju stwierdza sam

Bonaparte, e znaczna jej cz skadaa si z „garnizo-

nów polskich". Obecnie za, pod koniec grudnia t. r.,

gotujc si do przyjcia ponownego z teje strony ude-

rzenia, w sprawozdaniu przedwstpnem do Dyrektorya-

tu wyrachowywa, na podstawie swych informacyi wy-

wiadowczych, i w zreorganizowanej wieej armii Al-

vinzego znajduje si „18.000 ludzi cignitych z Pol-

ski". Równoczenie owiadcza mu Dbrowski, i „we-

dle wiadomoci, zebranych ze stron rozmaitych, armia

nieprzyjacielska skadaa si przynajmniej w poowie
z batalionów polskich". Jakkolwiek za bya w tem za-

pewnieniu gruba oczywicie przesada, bya przecie

i cz prawdy, skoro w liczbie wzitych std niebawem
nowych jeców miao istotnie znale si okoo jednej

czwartej Polaków. To uwiadomienie sobie naoczne do-

tykalnej a zgoa niemaowanej wagi faktycznej ywiou
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wojskowego polskiego suby austryackiej, skd zno-

wu same przez si równie i dla rosyjskiej i pruskiej

odpowiednie nastrczay si wnioski, musiao w reali-

stycznym, indukcyjnie uogólniajcym umyle Bonaparte-

go sta si jednym z wybitnych punktów wyjcia jego

o Polsce mylenia: i to nietyle nawet w czysto prakty-

cznym zakresie militarnym toczonej obecnie walki, któ-

r on si wasn, jak zacz, tak doprowadzi mia po-

mylnie do koca, ile w zasadniczym zakresie polity-

cznym dojrzewajcego w nim odtd przyszego stosun-

ku do samej naógó sprawy polskiej.

Koniec kocem, dziki zbiegowi zaznaczonych ro-

zlicznych spóczynników, tymczasem, w poowie grudnia

1796 r., nastpio owe nadspodzianie przychylne zblie-

nie si Bonapartego do Dbrowskiego i jego planu le-

gionowego. Skorzysta z tego natychmiast Dbrowski.
..Goni generaa en chef^' po Yeronie i obozach. Pod ko-

niec grudnia powróci w jego towarzystwie do Medyo-
lanu. Uzyska zgod jego ogóln na utw^orzenie legionu

polskiego. Uzyska te arcywane pozwolenie szczegól-

ne na wyprawienie Tremona do Francyi, po werbunek
legionistów ród odesanego tam jeca polskiego. Prze-

ama trudnoci, czynione pocztkowo w tym wzgldzie
przez Berthiera, a podsycane podobno przez nieyczli-

wych wasnych rodaków, wci jeszcze poktnie bru-
dcj^ch, popierajcych raczei podawnemu, i to nietylko

teraz, lecz chykiem i póniej nawet, werbunek polski

do legii lombardzkiej. Nareszcie, w pocztku stycznia

1797 r., Tremo, wyprawiany ju z góry imieniem Kon-
gresu medyolaskiego, a opatrzony urzdownem od Ber-

thiera w imieniu wodza penomocnictwem i instrukcy,

móg wyjecha na werbunek do Francyi. Mia on sobie

przepisane uda si naprzód do starego eksbarzanina

Kellermanna, dowodzcego wtedy naczelnie armi alpej-

sk w Chambery. Stamtd za, po krótkim zreszt raz

jeszcze na Medyolan po zasiek nawrocie, mia zwiedzi
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wszelkie zakady francuskie, poczynajc od Dijonu, gdzie

znajdowali si jecy wzici przez armi wosk, ula wy-

brania z nich ochotników do przyszego legionu pol-

skiego.

Zaraz na drugi dzie po wyjedzie Tremona, zwró-

ci si Dbrowski do Bonapartego z zapisk, wyuszcza-

jc trzy najpilniejsze z kolei yczenia. Najpierw,

z uwagi na to, i werbowani po drodze przez wysaca
winiowie Polacy, trzymani w Sabaudyi i miastaah po-

granicznych, lada chwila ju zaczn zjeda si do Me-

dyolanu, i przeto zawczasu do niezwocznego ich umie-

szczenia musi by przygotowan w zasadzie sama for-

macya legionowa, prosi o oficyalne upowanienie rz-

dów lombardzkiego i cyspadaskiego „do przedsiwzi-

cia wszelkich zarzdze, niezbdnych celem utworzenia

legii polskich przy rzeczonych ludach pod aprobat

Pask". Powtóre, prosi o rozkaz, upowaniajcy jego

samego do „rekwirowania z kadego transportu jeców
i dezerterów, przybywajcego z armii (czynnej), wszy-

stkich tych osób, które zechc zacign si z wasnej

ochoty". Potrzecie, prosi o pozwolenie wydania oma-

wianej ju przedtem proklamacyi legionowej, i to mia-

nowicie nietylko w jzyku francuskim, lecz przedewszyst-

kiem koniecznie w polskim. „Generale, — z takim gór-

nym wystpowa apelem—jeli na poudniu Europy imi
Twoje jako wybawiciela przekazane bdzie potomnoci,

to bdzie ono równie miowane na pónocy, jako odno-

wiciela uciskanego narodu. Chop polski, wydobyty
z rzeni, do jakiej prowadzia go barbarzyska ambicya

austryacka, bdzie uczy dzieci sw^oje wymawia naj-

pierw imi narodu francuskiego i jego generaa naczel-

nego Bonapartego... Zechciej, generale, zbliy chwil
szczliwoci mojej i dzie nadziei mego narodu przez

wypenienie tych moich da". W rzeczy samej, Bona-

parte ju nazajutrz wystosowa na jego rce dane pi-

smo oficyalne do Kongresu Stanu lombardzkiego, z któ-
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rym dotychczas ustnie tylko i poufnie rzecz prowadzo-

n bya. Wyraa si tu wódz naczelny z szacunkiem

i spóczuciem o ^dzielnym narodzie polskim". Poleca

gorco Dbrowskiego, „oficera niepospolitego,... który,

ulegszy przemocy tego samego wroga, jaki od tylu lat

tyranizowa jego ojczyzn,— rozmylne wskizanie Rosyi

a ominicie draliwej aluzyi do Prus — ofiaruje si za-

cign legi polsk dla wsparcia ludu lombardzkiego

w obronie wolnoci". Owiadcza wyranie, i sam „go

upowania (je fengage) do porozumienia z Wami", i e
zarzdzi od siebie wszelkie pynce z zaleconego uka-
du kroki wykonawcze.

Bez najmniejszej straty czasu, znowu nastpnego
wnet dnia. Dbrowski, ju w charakterze urzdowym,
jako „genera-porucznik, upowaniony przez wodza na-

czelnego armii woskiej do zebrania korpusów posiko-

wych polskich dla Lombardyi", dorczy Kongresowi,

wraz z pismem powyszem Bonapartego, wasny memo-
rya szczegóowy. W ognistym wstpie powoywa si
na Francy, „matk-ojczyzn ludzi wolnych,... opiekun-

k przeciw nienasyconej chciwoci Petersburga,... udzie-

lajc schroniska nieszczsnym potomkom oswobodzicie-

li Wiednia". Stosownie do yczenia Bonapartego, zmil-

cza tu cakiem o Berlinie. Formuowa nastpnie, w dzie-

siciu punktach, rysy gówne dwustronnej umowy legio-

nowej lombardzko-polskiej. Bdzie tedy przyjta nazwa
„legionów polskich, posikujcych Lombardy". Zacho-

wane w nich bd strój, znaki wojskowe, organizacya,

moliwie do zwyczajów polskich zblione. Dodane zosta-

n szlify kolorów lombardzkich, z napisem: „Ludzie wol-

ni s brami", oraz kokarda francuska. Zapewnione b-
dzie to samo opatrzenie i od, co dla innych wojsk

lombardzkich. Patenta oficerskie wydawane bd za pre-

zent Dbrowskiego przez Kongres, a zatwierdzane przez

Bonapartego. Kongres ogosi proklamacy do Polaków.

Wyznaczy osobne koszary i wszelakie potrzeby zaka-
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dowe. Na pocztek mianowany bdzie Kosiski szefem

batalionu i dowódc tymczasowym zakadu. Delegowa-

ny bdzie umylny penomocnik kongresowy do spó-

dziaania z Dbrowskim w sprawach legionowych. Na-

reszcie, ostateczna na tych zasadach kapitulacya umo-

wna dwustronna przedstawion zostanie do potwierdze-

nia i podpisu Bonapartemu. Za jego to zreszt uprzed-

ni wiedz i wedle jego bezporednich skazówek, punk-

ta powysze oczywicie z góry byy uoone. By on

ju wtedy zupenie dla sprawy legionowej polskiej zy-

skany. Teraz dopiero odda adresatowi przysane na

swoje rce, i widocznie dotychczas przez siebie prze-

trzymane, przeliczne pismo odpowiedne, które na niego

samego nie mogo pozosta bez moralnego wpywu, wy-

stosowane przez Klebera do Dbrowskiego. „Gdyby oj-

czyzna Paska — pisa upoledzonemu swemu po broni

koledze Polakowi szlachetny a wsawiony ju Alzatczyk,

z dawnych sub swych austryackich wiadek naoczny

krzywdy narodowej a zwaszcza onierskiej polskiej, —
miaa podnie si z upadku i gdyby Wam trzeba byo
czowieka, zdatnego do pchnicia rzeczy naprzód, we-

zwijcie mnie do siebie: a gdziekolwiek wypadnie, dum-

nym bd przyoy si do powrócenia wolnoci narodo-

wi, który tak bardzo jest jej godzien". Niezawodnie te
nie pozostay bez wpywu wieci pewne o mierci Ka-

tarzyny II, nadchodzce do Woch od drugiej poowy
grudnia 1796 r. Istotnie, wraz z imperatorow znikaa

obawa niezwocznego sukursu wojsk rosyjskich dla Au-

stryi, przeciw której tern mielej przeto way si mo-
na byo na uycie broni polskiej.

„Interesa id najlepiej — donosi w pocztku stycz-

nia 1797 r. z Medyolanu Woyczyski, który powróci,

tutaj, na szczcie dla przycinitego bied Dbrowskie-
go, z otrzymanym od rodaków weneckich zasikiem —
Dbrowski z generaem en chef lepiej si pozna i za-

przyjani... Pyta mnie Bonaparte, czy z Wenecyi
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przyjad oficerowie. Odpowiedziaem, e ich niema wca-

le. Poczciwy mnie z wypo^odzonem czoem przyj...

Króla pruskiego menaowa zalec(i) najmocniej, i z tego

powodu, mimo wszelkiego naszego usiowania, podpisa
proklamacyi nie chcia,... eby nie urazi króla pruskie-

go". Chtnie natomiast wódz naczelny udziela swego
poparcia rokowaniom, podjtym ze strony polskiej pod

jego opiek z wadzami lombardzkiemi. Odbyway si
one odtd gównie przez yczliwe perednictwo Viscon-

tiego, mianowanego penomocnym w tej mierze przed-

stawicielem rzdowym (rappresenane delegata per auer

cura di uanto speMa alVerezione delie Legion i polacche).

Popdza jaknajpieszniej te ukady pokrzepiony na du-

chu Dbrowski. Przeniós si do przyzwoitej nareszcie

kwatery, w Casa Imbonati, naprzeciw paacu Admini-

stracyi Generalnej. Ale dojcie ostateczne do adu wy-
magao bdcobd jeszcze kilku dni czasu, gdy w^ypa-

dao uatwi niektóre trudnoci redakcyjne, przy formal-

nem spisywaniu umowy legionowej. Byy take pewne
kopoty organizacyjne, z powodu zupenego braku wy-
szych oficerów sztabowych. Podejmowano te starania

o wcielenie do nowej formacyi dwóch istniejcych ju
kompanii polskich z legii lombardzkiej, co jednak nara-

zie nie dao si uskuteczni. Tymczasem Bonaparte mu-
sia oddali si z Medyolanu na ponown waln z nie-

przyjacielem rozprawi. Mimo najwikszego popiechu,

konwencya legionowa nie bya gotow przed jego wy-
jazdem. By te zreszt bardzo moe, e on umylnie
wola powstrzyma si z jej podpisem. Szed wszak na

nowy bój miertelny, którego wyników nie móg nape-

wno przewidzie. Nie byoby tedy dziwnem, jeli Avasne

urzdowe przypiecztowanie przez siebie tej wanej
i draliwej wobec Austryaków sprawy skonny by ra-

czej odsun a po nadchodzcem rozstrzygniciu or-
nem. Jednak w sam dzie swego wyjazdu raz jeszcze

osobicie zapewni Dbrowskiego, e konwency legio-
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now podpisze. Poczem, rozstawszy si z nim jaknajie-

piej, uda si do armii. Nazajutrz po jego wyjedzie,

w nocy z 8 na 9 stycznia 1797 r., owa konwencya,

w zgodnem naogó z tamtemi dziesicioma punktami

brzmieniu, zostaa formalnie podpisana przez Dbrow-
skiego i rzd lombardzki w paacu Administracyi Gene-

ralnej. „Dwie tedy Rzeczypospolite, — tak o tym akcie

upragnionym donosi rodakom z uciech, lecz nie bez

gorzkiego humoru Woyczyski — lombardzka i polska,

pierwsza, która nie egzystuje, druga, któr rozdzielono,

zapewniaj sobie pomoc. Jeeli obydwie wyjd na tern

dobrze, nie masz w polityce rzeczy niepodobnych". Za-

warta umowa w oryginale niezwocznie zawiezion zo-

staa z Medyolanu do obozu przez Yiscontiego, dla do-

penienia jej przyrzeczon kontrasygnacy zatwierdza-

jc wodza naczelnego.

IV.

Ten tymczasem po swojemu raz jeszcze caego sie-

bie stawia na kart. Wci wprawdzie trzymany by za

poy przez rzdowego anioa pokoju i stróa, Clarka,

przez poowiczn, krt, tchórzliw, uudn polityk dy-

reksoryaln, wzdrj^gajc si bardziej ni kiedykolwiek

przed dalsz walk zbrojn, skoro poraka oddaliaby

znów pokój na czas nieograniczony, a zwycistwo odda-

oby pacyfikacy najzupeniej w rce ambitnego zwy-
ciscy. On przecie, cigle napozór powolny rzdowi
a istotnie wbrew niemu, podejmowa t walk z caym
waciwym sobie celowym impetem. Widzia jasno oczy-

wist jej nieuchronno i uudno pokojowych bez niej

widoków. Zarazem za zakada sobie najjaniej bezpo-

rednie osobiste swe zadania wytyczne: wytrci do



83

szcztu or z rki Austryakom; uwieczy dotychcza-

sowe czterokrotne krwawe wysiki now waln wygra-
n, wziciem Mantui, by moe marszem na Wiede;
utrwali wasn swoj zdobycz wosk; utrzyma we
wasnych rku spraw wojny i pokoju a do samego
koca; a tem samem nieodwoalnie wygórowa wysoko
ponad wszystkich innych wodzów i sam rzd Republiki;

zapewni sobie najwietniejsze w opinii francuskiej i eu-

ropejskiej stanowisko; wspi si na stopie, wprost ju
wiodcy do wadzy najwyszej. Mia jednak znowu
przed sob potn, zreorganizowan popiesznie armi
austryack. Zostaa ona wzmocnion przez oddzig,y nad-

reskie, konskrypcye miejscowe tyrolskie, a obficie te
pocigane posiki galicyjskie, nawet przez wyborowe
kompanie ochotnicze zebrane w Wiedniu pod okiem sa-

mego cesarza. Ogóem byo tego znowu przeszo 50 tysi-

cy ludzi. Z tak si raz jeszcze podejmowali Austryacy

podwójne uderzenie offensywne, schodzc w dwóch trze-

cich pod Alvinzym od strony Gardy, w jednej trzeciej

pod generaem Prover od dolnej Adj^gi, w zwizku
z gotowan wycieczk Wurmsera z Mantui oraz plano-

wanym od tyów sukursem wojsk papieskicli i ludowego

powstania Wszystko to bacznie mia na oku Bonaparte,

cierpliwie Avyczekujc przez tydzie, w cigem z nie-

przyjacielem zetkniciu, a do chwili odsonicia jego

zamierze. Spad wreszcie, w poowie stycznia 1797 r.,

na si gówn Alvinzego na paskowzgórzu Rivoli i roz-

bi go z kretesem. Zawróci w te pdy ku Mantui, po-

chwyci idcego jej na odsiecz Prover i co do nogi za-

bra w niewol pod Favorit. Odrzuci jednoczenie wy-
chylajcego si Wurmsera z powrotem do twderdzy, a nie-

bawem, w pocztku lutego, zmusi do kapitulacyi. Wzi
razem przeszo 30 tysicy wieego jeca; unicestwi do

reszty wszelkie zaczepne przeciw Wochom zakusy Au-

stryi; otworzy sobie drog do wasnych jej dzieraw
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dziedzicznych. To by wojennego jego arcydziea wos-
kiego akt z kolei pity.

Teraz ju mogo i musiao przyj rozwizanie

ostateczne, przymusowa konkluzya pokojowa. Jeszcze

przecie wygarn j dla siebie przemyliwano dare-

mnie w rzdowym Paryu. Stamtd te teraz, dla

oddalenia od niej nazbyt szczliwego generaa, gorco
zagrzewano zwycisc Austryaków do arcypilnego po-

mszczenia si na papieu, zoenia go ze stolicy Piotro-

wej, zburzenia Pastwa Kocielnego. Bonaparte wpraw-
dzie w rzeczy samej, jak mu zalecono, musia w tamt
zboczy stron. Ale uczyni to z najmniejsz si, po-

piecliem najwikszym. atwo rozniós nike zastpy
papieskie, nie pokwapi si jednak a do Rzymu, — do-

kd, osobliwszym sposobem, nigdy zdobywcy wiata ce-

zarowe nie zawiod przeznaczenia. Zatrzyma si w To-

lentinie; odebra „ojcowskie dla ukochanego sy.ia nasze-

go, generaa Bonapartego, bogosawiestwo apostolskie"

Piusa VI, i zaraz zawar pokój z przeraon Kury, bardzo

uciliwy zapewne, lecz „ratujcy Kapitol w imi w.
Piotra". Potem natychmiast popdzi z powrotem do

swej armii gównej, zostawionej w pogotowiu nad cia-

n cesarstwa. Przystpi odrazu do zadania ciosu sta-

nowczego, do wtargnicia przez Frioul, Karynty, Sty-

ry a w samo serce Austryi, do marszu wprost na Wie-

de. By zasilony przez nadesze nareszcie dwie nadre-
skie dywizye francuskie. Ale mia ju po drodze now
zapor, zebran naprdce armi nieprzyjacielsk, której

cigny na pomoc oderwane w znacznej liczbie wojska

cesarskie z nad Renu, a na której czoo powoano stam-

td jedynego fortunnego wodza austryackiego, arcyksi-

cia Karola. Mia przed sob wiksze ni kiedykolwiek

dotychczas zadanie, bo nietylko przeamanie tej zapory,

lecz, co gówna, wielk, a bdcobd nader niebezpiecz-

n, nieobliczaln w przebiegu i wynikach, wypraw na-

jezdnicz w gb ogromnej monarchii Habsburgów, na



85

nieznanym sobie terenie, ród nieznanych warunków, wobec
nieznanej odpornoci narodowo-pastwowej nieprzyjaciela,

niewspómiernej bynajmniej z dotychczasow odpornoci
czysto militarn. To te wybierajc si obecnie na t
kuszc, upragnion, lecz najeon trudnociami wypra-
w, natarczywie domaga si od swoich stosownej ener-

gicznej pomocy. Upomina si o równoczesne, z chwil
przekroczenia przez siebie granicy, przejcie Renu przez

dwie stojce z broni u nogi silne armie francuskie, sam-

bryjsk pod nowym dowódc Hochem, oraz resk pod
Moreau, dla koncentrycznego pospou w kierunku Wie-
dnia spódziaania.

Wszelako, jeli pragn wsparcia i ubezpieczenia, nie

yczy sobie jednak zgoa podziau, ani tern mniej wy-
darcia sobie owoców swych zwycistw. Z podejrzliwo-

ci najwiksz patrzy na rce wadzy dyrektoryalnej.

Bya ona rozsadzana wciek intryg, obaw, zawici,
chci opanowania umykajcej si, bo porywanej przez

niego pacyfikacyi i przeprowadzenia jej wedle swojej

myli i na swój benefis. Radaby moe bya z rozmysu
wystawi go na sztych, narazi na niepowodzenie, uni-

y, umniejszy. Radaby w tym celu tamtych wodzów
zrazu zatrzyma jaknajduej w odwodzie, by nastpnie
wypuci ich jako gronych jego spózawodników, wy-
gra ich przeciw niemu i przez nich jego z najpierwszej

wytrci roli, zepchn do wspólnego z nimi poziomu,

skd bodaj a do pierwotnego korsykanstwa i pierwo-

tnej acno wypadoby zelizn si nicoci. Nkay Bo-

napartego te podejrzenia zatrute, a w pewnej przynaj-

mniej mierze wcale niepozbawione istotnej zasady. Nur-

towaa go wiadomo caej zgnilizny „hooty" (engeanee)

rzdowej paryskiej, a wasnej potgi ywioowej, was-
nych nadzwyczajnych zasug, wysików i dzie dokona-

nych. Nurtowao postanowienie zacite nie da si z nich

wykwitowa; nie odda za yk soczewicy swego pier-

worodztwa geniuszu i czynu; owszem, wyzyska je a
do cna, najzupeniej, najbezwzgldniej; pobi intrygan-
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ctwo miakie i bierne intryg wysz a dzieln; posta-

wi choby w pojedynk na swojem, i, jak si samemu
zaczo, tak samemu równie skoczy. Te byy czynni-

ki, pod których wpywem jtrzcym, podniecajcym, nie-

odbitym, instynkt drapieczy i wadczy, logika gboka
i namitna, wola prdka i twarda, wszystka ukszona
ju dem ambicyi najwyszej dusza Bonapartego znaj-

dowaa si w chwili obecnej, kiedy on wystpowa poza

Wochy, schodzi do Europy mocarstwowej, z wielkiego

generaa stawa si politykiem wiatowym.
Tutaj atoli czekaa go, braa w swe objcia stara,

wielkomocarstwowa polityka europejska. I odrazu te
on, dotychczas w powszechniejszem znaczeniu politycz-

nie czysty, mia od zakanego tego zetknicia, musia
niechybnie, pierwsz cik polityczn skala si plam.
Przewidywa on, i, wobec dwulicowej gry paryskiej,

przyjdzie mu zapewne wypraw austryack najgówniej

wasnym wojennym odby wysikiem. Wobec tego wi-

nien by take przewidzie, i, dla pokrzyowania owej

gry, niechcc zaawanturowa si zadaleko, wypadnie mu
moe przystan porodku tej wyprawy i zakoczy j
szybko pokojem na wasn rk. Zakada za sobie bez-

warunkowo zabezpieczy w takiem rozwizaniu pokojo-

wem, wbrew Dyrektoryatowi, swoj przedewszystkiem

drogocenn zdobycz wosk, Lombardy. Zatem z góry

ju musia pomyle o stosownem dla Austryi odszkodo-

w^aniu, pobliskiem, pokrewnem, porcznem, zdolnem w da-

nej chwili od jednego zamachu doprowadzi do poda-
nej zgody. Owó takie odszkodowanie istniao tu o mie-

dz. Bya niem bezbronna republika wenecka i jej po-

oone na Terra Ferma, w Istryi i Dalmacyi, akome po-

siadoci. To by cel odwieczny skrytych pragnie au-

stryackich. By, nowszemi jeszcze czasy, przedmiot po-
dliwoci józefiskiej i leopoldyskiej. By wreszcie, dopie-

ro co wanie, przed dwoma zaledwo laty, jak si rzeko,
up wyranie zastrzeony, uroczycie przyznany pastwu
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habsburskiemu ask superarbitraln Katarzyny II, w taj-

nych paktach austro-rosyjskich o trzeci podzia Pol-

ski. Albowiem zaraza, ziejca rozkadem wszelakich pra-

wnych stosunków midzynarodowych, std to mianowi-

cie bia najmocniej, od tej korony i szczytu grabieczej

racyi stanu ancien regime, rozbioru Polski. To te w tym
ostatnim akcie zgadzenia wielkiej Rzpltej polskiej, roz-

szarpania Ora biaego, miecia si jednoczenie waro-

wana formalnie zapowied umiercenia staroytnej rze-

czypospolitej weneckiej, rozdarcia lwa w. Marka.

Bonaparte o tych zaborczych widokach weneckich
Austr3d wiedzia doskonale. Postanowi tedy wyzyska je

w miar potrzeby. Koniec kocem, podobnie jak dotych-

czas koszta cudzych wojen bya potrzykro zapacia Pol-

ska, tak samo poprostu koszta wojny francusko-austryackiej

postanowi teraz Ronaparte kaza zapaci stronie trze-

ciej. Bogu ducha winnej Wenecyi. Zapewne, mógby on

na rzecz swoj przytoczy niejedno. Tej kombinacyi po-

twornej on wszak nie wymyli; zasta j cakiem go-

tow, na inny sposób umownie ju sankcyonowan. Sam
poniekd dziaa pod przemonym przymusem okoliczno-

ci. Mia do wyboru powici albo mod Lombardy,
albo star Wenecy. Zreszt, na rzecz Lombardyi, gdzie

kad podwalin przyszego odrodzenia Woch, myla
ratowa cz rdzennie woskich ziem zachodnich wene-
ckich. Oddawa Austryi gównie wschodnie, istryjsko-

dalmatyskie. Odwleka te jeszcze na czas jaki wyda-
nie samej stolicy w. Marka. A nie bya to ju wtedy
bynajmniej przesawna Seremssima historyczna, lecz do

niepoznania znikczemniona, zndzniaa, uczyniona przez

wyrodn oligarchi gniazdem samowoli, wyzysku, ucis-

ku, szpiegostwa, rozpusty. Bya skazana na nieuchronn

zagad, niezdolna, wedle sów ostatniego swego doy,
„znosi ani choroby ani lekarstwa", nieywa przed zgo-

nem, „7'epublica xe morta"" . Ale to wszystko nie zmieniao

w niczem potwornoci samego pogwacenia, które doko-
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tniin ustroju pastwowym, a które nadomiar przygoto-

wanem i upozorowanem by nie mogo inaczej, jak przez

rodek najniecniejszy, prowokacy. Jak si zdaje, Bona-

parte ju w poowie lutego 1797 r., odwrócony chwilowo

w stron Rzymu, nieznacznie posa arcyksiciu Karo-

lowi stosown w sprawacli weneckich insynuacy, ce-

lem przekazania jej cesarzowi do Wiednia. Nastpnie,

tu przed wznowieniem kroków wojennych przeciw Au-

stryi, w pocztku marca, wyda odpowiednie instrukcye

najtajnieisze nowemu po Hilliersie komendantowi Lom-

bardyi, sprawnemu i podstpnemu generaowi Kilmaino-

wi. Szo mianowicie o przysposobienie zawczasu potrze-

bnego w pastewku weneckiem rozgardyaszu wewntrz-
nego, skd w porze dogodnej monaby sprowokowa po-

trzebny w^ybuch zewntrzny przeciw Francuzom, a tern

samem wykrzesa pretekst do okrojenia i stumienia re-

publiki.

Tak gotujc na wszelki wypadek uatwienie poko-

ju, zarazem ze zwykym rozmachem rozpoczyna Bona-

parte wojn. W ognistej odezwie do armii, mówi o zy-

skanych dotychczas krwawym trudem przewagach, wzi-
tym stutysicznym jecu, wywalczonej „wolnoci repu-

blik lombardzkiej i cyspadaskiej". Wzywa do równie

sawnej „kampanii szóstej", do ukorzenia doszcztnego

Austryi, „zaniesienia wolnoci dzielnemu narodowi w-
gierskiemu". Zaleca zreszt przy wkroczeniu do Nie-

miec szanowa najcilej wasno, obyczaje, religi mie-

szkaców; zyskiwa sobie duchowiestwo; „odzywa si
dobrze o cesarzu a le o jego ministrach"; pamita
o ostatecznym kadej' wojny celu pokojowym. Okryty

jako tako na tyach, jedn dywizy wysawszy do Ty-

rolu, sam z si gówn ruszy w kierunku pónocno-

wschodnim wprost na arcyksicia Karola. Szybko prze-

kroczy Piave i Tagliamento. Zaraz na wstpie, w poo-
wie marca pobi tutaj na gow zaskoczonych Austry-
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aków. Pdzc ich odtd i zarywajc bez wytchnienia,

w lotnym pocigu przez wwozy Pontebby i Alpy julij-

skie, zajmujc po drodze Tryest i Fiume, przebiegajc Go-
rycy i Yillach, w kocu marca 1 797 r. stan w Klagenfur-

cie. A tu wci jeszcze ani sychu nie byo o francus-

kiej dywersyi z nad Renu; za Hoche i Moreau, zamiast

pieszy mu na pomoc, powoani byli przez Dyrektoryat

do Parya. Tym sposobem Bonaparte, pocigawszy ju
dywizy tyrolsk i wszelkie rozporzdzalne posiki,

w niewicej ogóem ponad czterdzieci kilka tysicy lu-

dzi, z nader nieliczn zwaszcza jazd, tak bardzo

od swych podstaw oddalony, znalaz si w Klagen-

furcie, w przewidywanem z góry pooeniu, rów^nie wie-
tnem jak lizkiem. Natychmiast te, bez wahania, std
to, ze stolicy Karyntyi, wystosowa pismo „filozoficzne"

do arcyksicia Karola; pierwszy wycign rk do zgo-

dy. Ale mimo to, albo raczej wanie dlatego, ani na

chwil gronego nie wstrzyma pochodu. Przeciwnie, bez-

ustanku par dalej naprzód. W pocztku kwietnia dotar po-

za Leoben, a do stóp Semmeringu. Zatrzs po raz pier-

wszy Wiedniem. Tam, w przeraonym Burgu wiede-
skim, ju gotowano si do ucieczki, do schronienia si
bd na Wgry, bd te, wyborem osobliwszym, do po-

siadanego od wczora Krakowa.

Takiem to mdrem poczeniem siy i rozwagi, po-

stawi w kocu na swojem Bonaparte. Ugi nareszcie

Austry. Doczeka si naprzód proby o rozejm, a w ty-

dzie potem, w Leobenie, penomocników cesarskich,

przysanych na gwat do jego kwatery gównej, dla za-

warcia przedugody pokojowej. Coprawda, sam waci-
wie nie posiada adnych urzdowych penomocnictw

negocyatorskich, zoonych wol dyrektoryaln w rce
nieobecnego Clarka; ale on na to si nie oglda i mia
a nadto do tego prawa. Po bardzo szybkich, kilkudnio-

Avych ledwo naradach, znakomicie uatwionych przez

specyfik indemnizacyjny wenecki, ju w poowie kwiet-

Napoleoii a Folskii. II. (5
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nia 1797 r. zawarte zostay preliminarze pokojowe leobe-

skie. Skaday si one z dwóch umów cznych. W ja-

wnej, zrzekaa si Austrya na rzecz Francyi Niderlan-

dów; uznawaa t. zw. konstytucyjne granice francuskie,

poza obrbem waciwej linji reskiej; ostateczny pokój

dwustronny francusko-austryacki do rychego nowego
przekazywaa ukadu; pokój za Francyi z cesarstwem

niemieckiem do osobnego kongresu. W tajnej, zrzekaa si
Lombardyi a otrzymywaa wzamian porczone od Fran-

cyi weneckie posiadoci a do Po, istryjskie i dalma-

tyskie. Prócz tego oddzielny artyku umowy jawnej

orzeka, i „J. C. Mo i Republika francuska zobowi-

zuj si czyni wszystko, co bdzie w ich mocy, celem

przyoenia si do spokojnoci wewntrznej w obu pa-
stwach". Wchodziy tu w gr, ze strony francuskiej,

sprawy emigracyi rojalistycznej; ze strony za austryac-

kiej, przedewszystkiem wgierskie. Ale poniekd tym
sposobem wcale dotkliwie tknite zostay równie i nie-

wymienione galicyjskie, krajowe i wychodcze sprawy

polskie.

Tymczasem sprawa polska, w porze obecnej naj-

blisza, najnaglejsza, legionowa, zdya znacznie posu-n si naprzód. Dbrowski, natychmiast po podpisaniu

ukadu z Administracy Generaln, nie czekajc nawet

zatwierdzajcego podpisu wodza naczelnego, w pocztku

stycznia 1797 r. zabra si energicznie do waciwej roboty

wykonawczej. Ogosi zaraz w Corriere Milanese dwie przed-

wstpne od siebie odezwy. W jednej, datowanej jeszcze

przed dojciem ukadu, odwoywa si ogólnie do „dro-

gich spóziomków". W drugiej, wnet po zawarciu tego

ukadu, jawnie ju rzuca haso legionowe, w zwizku
z dawnem kociuszkowskiem. Rozpowszechnia te ode-

zwy narazie w zwyczajnych odpisach. Skutkiem bowiem

braku w Medyolanie czcionek polskich, dopiero po kilku

tygodniach móg wyda swój manifest z druku, pod postaci

odezw ulotnych, w czterech jzykach, polskim, francu-
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skini, woskim i niemieckim. Zaraz te po spisaniu nie-

zatwierdzouej jeszcze umowy, pogna ponownie Tremo-

na z zasikiem rzdowym lombardzkim na werbunek

do Francyi. Sam tymczasem w Medyolanie zacz zbie-

ra, porzdkowa i organizowa dostarczanych sobie, lub

zgaszajcych si jeców i ochotników polskich. Tutaj

nagle przysza niespodzianka nadzwyczaj pomylna. Po
zwycistwach pod Rivoli i Favorit, zwalia do Medyo-

lanu, w drugiej poowie stycznia 1797 r., moc ogromna

prowadzonych wieych jeców, 22000 ludzi, ród któ-

rych byo do 6000 Polaków. Zaciera rce uszczliwio-

ny Dbrowski. Do mieszkania jego w Casa Imbonati na-

pywaa wikszo tych wyzwolonych niewolników pol-

skich, rada zaciga si do narodowych szeregów legio-

nowych. W kilka dni mia ich tysic z gór, a mógby
mie trzykro albo i szekro wicej, gdyby tylko by-

y po temu rodki. Niepokoi go wszake brak wiado-

moci od Yiscontiego, wyprawionego przed dwoma ty-

godniami z konwency do kwatery gównej, dokd te
za nim posa na wywiady Kosiskiego. Niepokój by
nie^uzasadniony. Przyczyn zwoki byy poprostu spó-

czesne wielkie przeprawy wojenne naczelnego wodza.

Bonaparte, po zgromieniu Alvinzego i Provery, zatrzy-

mawszy si czas jaki w Yeronie, skd zjeda pod Me-

dyolan, pooy swój podpis, zapewne 25 stycznia 1797 r.,

na przedstawionej sobie przez Yiscontiego umowie le-

gionowej polsko-lombardzkiej.

Nie przecenia on zreszt, raczej niedocenia tej

rodzcej si dopiero formacyi, niezdolnej oczywicie

w niczem zaway na szali gotujcych si ju w naj-

bliszym czasie wielkich i stanowczych wypadków woj-

ny i pokoju. Nie byo wcale jego zamiarem uycie za-

raz legionistów polskich w nadchodzcej nowej rozpra-

wie ornej z Austry. Nie byo to nawet wykonalnem,

gdy trzeba ich byo wprzód skupi, oporzdzi, ubra,

uzbroi, wywiczy. Nie kwapi si te bynajmniej Bona-
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parte prowadzi tych ludzi, jeców i zbiegów austryackicli,

w ogie austryacki, wic naraa ich podwójnie, na ku-

l i stryczek. Nie kwapi si, nie mogc im wzamian,

choby i chcia, da pewnej nadziei, ani porki narodo-

wej adnej. Wszak wybiera si na rozstrzygajc kam-

pani w myli zdobycia pokoju, gdzie o Polsce zupenie

nie mogio by mowy. ..Tworzona legia polska — pisa

DyrektoryatoMd ju po upadku Mantui, cignc przeciw

papieowi, -- dostarczy okoo 1500 ludzi, którzy razem

z legi cyspadask uyci bd do strzeenia dolnych

Woch". Nie chcia udzi nawet Lombardów, niemajc

z góry pewnoci, czy zdoa uratowa ich w przy-

szym pokoju. Dlatego te z rozmysem, zarówno idc
w stron Rzymu, jakote pieszc napowrót do armii,

starannie teraz omin Medyolan. Tembardziej zgoa by
dalekim od udzenia Polaków, na czem nawet zalee
mu nie mogo Z Bonapartem — w tych sowach Wybic-

kiemu i Barssowi donosi Dbrowski o krótkiem widze-

niu si, jakie w tym okresie przygotowawczym, w poczt-

kach lutego, 1797 r., zdy mie z wodzem naczelnym, —
o losie kraju naszego mówiem. Czuje on nieszcz|cie

nasze, yczy nam dobrze. Ale nie rozumiem, aeby si

w dyplomatyk wdawa. Mnogo jego zatrudnie i pra-

cy nie moe mu da, mimo jego chci, tyle sposobnoci,

aby móg by uwiadomionym o naszych projektach, jak

sobie yczymy. Radz wszystko czyni z rzdem francu-

skim" Nie wchodzi w „dyplomatyk" polsk, nie z bra-

ku czasu oczywicie, lecz z braku chci: nie chcia nie-

potrzebnie udzi.
Odbywa si tymczasem ciki poród legii, ród

trudnoci i przeszkód najwikszych, przeamywanych

serdecznym zapaem polskim i wytrwaym uporem nie-

mieckim niezmordowanego Dbrowskiego. Nie byo po-

mieszczenia, odziey, broni, pienidzy. Na tysic z gór
legionistów, zebranych pod koniec stycznia 1797 r.,

a wkrótce ju pomnoonych w dwójnasób, znalazo si
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100 ubra i 18 karabinów. Po wielu staraniach wyzna-

czono im na koszary stary klasztor w. Marka, gdzie od

biedy wepchano 600 ludzi, i w. Hieronima, gdzie ci-

niono 400. Zamiast potrzebnych niebawem, przy „le-

nungu"' po sze soldów dziennie, czyli dziewi lirów

miesicznie na gow, przeszo 15 tysicy lirów co miesic,

dostawano z trudem zaledwo 10 tysicy. A tu po kapi-

tulacyi Mantui napyna znów wiea fala parotj^^sicz-

na jeców polskich, gotowy materya legionoAvy. Niema-

jc sposobu przygarn wszystkich, z bólem serca wy-

puci wielu z nich musia Dbrowski, ti"ansportowanych

dalej w gb Francyi. Pzytem wci jeszcze naleytego

od swoich nie mia poparcia, a nawet niejednokrotnie

natkn si musia na szkodliw niech. Ju w sty-

czniu zacz mu brudzi przybyy do Medyolanu od

emigracyi drezdeskiej jeden z najzawzitszych jego

wrogów dozgonnych. By to „pukownik" Neyman, byy
dependent adwokacki z Poznania, zawodowy warcho
i krzykacz patryotyczny, czynny ongi podczas wyprawy
insurekcyjnej Dbrowskiego do Wielkopolski i miertel-

nie na niego uraony za nieuznanie wtedy samozwa-
czego swego pukownikostwa. Podkopywa go te od-

td zaciekle ród zwizków krajowych i wychodców
saskich, a teraz zabiera si do podkopywania go we
Woszech i Francyi. W pocztku lutego przyby równie
do Medyolanu od Deputacyi paryskiej Zajczek, Pomi-

mo pozornej dla Dbrowskiego grzecznoci; umywa on

zgoa rce od caego jego przedsiwzicia legionowego.

Jako dawny oficer francuski, przywoc polecenie dy-

rektoryalne wprost do Bonapartego, uda si on wnet

do kAvatery gównej, celem wejcia do armii czynnej

francuskiej. Towarzyszy jej zrazu Zajczek jako ochot-

nik w wyprawie przeciw arcyksiciu Karolowi. Dziki
poparciu Sukowskiego, otrzyma dowództwo batalionu

piechoty i paru szwadronów dragoskich. Wysany dla

sprowadzenia pozostawionej w Tyrolu dywizyi Jouber-
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ta, sprawnie wywiza si z tego zadania. Wreszcie,

niecakiem zreszt zgodnie z wyczajcym cudzoziem-

ców zakazem, zaliczony w stopniu generaa brygady do

suby francuskiej, pozosta w niej odtd na stae. Za-

jczek przedewszystkiem dba o utrzymanie osobistego

swego stosunku do wodza naczelnego. Nie dba nato-

miast bynajmniej o wykluwajc si jednoczenie tu
pod bokiem, z takim trudem niezmiernym, spraw legio-

now polsko-lombardzk. Co wicej, wbrew niej ponie-

kd dziaajc, po paru miesicach da si uy do wer-

bowania osobnego batalionu polskiego na odzie bre-

sciaskim.

Jednak mimo tylu trosk i szkopuów, zdany na sa-

mego siebie Dbrowski z elazn energi czyni wszy-

stko, co tylko byo w jego mocy. Odwoywa si wprost

do samego Bonapartego. Szturmowa do Kongresu, Ad-

ministracyi. Komitetu wojskowego lombardzkiego. Zwra-

ca si do francuskiego komendanta Lombai'dyi, Irland-

czyka Kilmaina, „wielkiego przyjaciela Polaków, gada-

jcego bardzo dobrze po niemiecku, co znakomicie rze-

czy uatwia". Udawa si do komendanta Medyolanu,

szorstkiego Dupuya, dowódcy wsawionej 82. póbryga-

dy francuskiej, z którym tgo pi trzeba byo, aby co-

kolwiek od niego uzyska. Podawa „noty po francusku,

po polsku, po niemiecku i po wosku;... czasem uywam
starego szprachmajstra, czasem odpdzonego gazeciarza,

albo zbankrutowanego kupca do mojej korespondencyi".

A innej nie byo rady, bo brako jeszcze pomocników

waciwych, oficerów polskich. Z tym brakiem oficerów

byo z pocztku najgorzej. Z kilku, umieszczonych

w najpierwszej styczniowej „forsztelacyi" legionowej.

Tremo i Kosiski byli w rozjazdach. Pomaga jedynie

pracowity porucznik Borowski, szczciem przybyy pie-

chot z l^arya; potem, od lutego, Kazimierz Konopka,

uyty do kierowania zakadem ubiorczym medyolaskim.

Natomiast z wzitych do niewoli oficerów suby au-
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stryackiej wybór by nieatwy, gdy Dbrowskiemu bar-

dzo zaleao na tern, aby jak najmniej czyni wyjtków
od uznawanej przez niego za wytyczn zasady ogólnej,

i legionowe szare oficerskie winny by udzielane

z reguy jedynie „obywatelom, posiadajcym patenta, lub

inne zawiadczenia, udowadniajce ich sub w rewo-

lucyi" kociuszkowskiej. Sili si wic jaknajduej ra-

dzi sobie jako tako, byle nie zapycha mniej stosownie

wyszych zwaszcza miejsc oficerskich i zostawia je

otwarte dla ludzi zasuonych. Tych przybycia oczeki-

wa bd z poród wychodctwa, bd te przedewszy-

stkiem z kraju, skd, jak rachowa, „po ukoczonych
niwach przyjd na gotowe".

Pomimo tych wszystkich przeszkód, rano prze-

cie postpowaa robota. Ju pod koniec stycznia

1 797 r. utworzone byy dwa bataliony, jeden do-

brany wyszego wzrostu grenadyerów, w kolo-

rach granatowym i karmazynowym; drugi strzelców,

w granatowym i zielonym. Pierwszy oddany zosta pod

dowództwo cignitego nareszcie z legii lombardzkiej

S trzakowskiego; wtóry—wypromowanego ju przedtem

przez rzd lombardzki Kosiskiego. Myl kierownicza

bya taka, iby zakadane jednostki batalionowe odpo-

wiaday naogó dawnym kadrom pukowym polskim.

Tym sposobem legiony stanowiyby gotowe jdro przy-

szego odrodzenia wszystkiej zatraconej armii Rzpltej.

Z zebranym, a cigle pomnaanym rekrutem codzie wi-
czenia od rana do wieczora na placu musztry medyola-
skim odprawia osobicie sam nieznuony Dbrowski.
W oyczyskiego, zaraz po otrzymaniu podpisu Bonapar-

tego na konwencyi, odesa z powrotem do Parya, dla

zapewnienia sobie dalszego poparcia emigracyi tame-

cznej, gównie wzgldem sprowadzenia z kraju ofice-

rów. Tymczasem wci jeszcze, przez pierwszy z gór
miesic, bez nich obywa si musia, poczci zastpu-

jc ich do czasu przez posunitych ze suby austryac-

kiej prostych podoficerów. Jednak rzeczy odrazu szy
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rczo i skadnie, bo byia ochota w szeregowcach. Czuli

si oni dobrze, zrzuciwszy przymusowy mundur au-

styacki i swój rodzimy polski wdziawszy na grzbiety,

suchajc miej ich uchu komendy polskiej, dla polskiej

zacigajc si sprawy. „Francuzy i Wochy — z ukon-

tentowaniem stwierdza Dbrowski — mocno aprobuj
nasz uniform, i naszych ludzi dla ywoci i wesooci
chwal". W poowie lutego przybyo troch oficerów

polskich, zabkanych a do suby piemonckiej. Paru
te zaczo pokazywa si z kraju. Pczniay w oczach

bataliony, liczce wnet po tysic przeszo ludzi. Poczy-

na tworzy si i szybko zapenia trzeci z kolei bata-

lion fizylierów, oddany pod dowództwo przysanego
z Parya Ludwika Dembowskiego. A materyau o-
nierskiego, bd tu pod rk we Woszech, bd w zaka-
dach jeców we Francyi, wci byo co niemiara, na
kilkakrotne, dziesiciokrotne bodaj pomnoenie legii,

byle tylko mie uatwienia i rodki stosowne.

Wtem, porodku gorczkowych swych czynnoci
organizacyjnych, odebra Dbrowski, w pocztku marca
od Bonapartego, bdcego wtedy w Mantui na samem
wyjezdnem, po powrocie z lekkiej wyprawy papieskiej,

a w przededniu wyruszenia w pole na stanowcz au-

stryack, rozkaz udania si z wyekwipowan ju cako-

wicie czci swego legionu, nie na lini bojow, lecz

na objcie zaogi w Mantui pod generaem Miollisem.

Zostawiajc tedy zakad ubiorczy w Medyolanie, Dbrow-
ski, w 1100 ludzi, przyby do Mantui. Mocno stropiony

tym rozkazem, doniós std zaraz o jego wykonaniu

wodzowi naczelnemu. Doda znaczce owiadczenie, i
„caa legia moja goreje chci ujrzenia siebie którego

dnia w obliczu nieprzyjaciela... Oywiona pragnieniem

pomsty na gnbicielu swoim (austryackim), udbwodni

ona, miem tuszy, pod dowództwem Twem, generale, i
godn jest wspólnej suy sprawie". Ale w kilka dni

potem otrzyma znów rozkaz odesania batalionu strzelców
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do Rimini. Zaraeni inne drobne oddziay po rozlicznych

detaszowane byy miejscowociach woskich. Rozszcze-

piaa si, nika mu w rku sia zbrojna polska, z tak
bied przez niego zgromadzona, któr on trzyma chcia

w kupie pod swoj komend, corychlej w ogie prowa-

dzi, w gór i na wschód prowadzi, ku Polsce. A tu

nadomiar ju zaczy nadbiega wieci wietne o zwy-

cistwie pod Tagliamentem, o niewstrzymanem parciu

naprzód armii czynnej, o marszu na Wiede. Zagraa
krew onierska, zadygotao serce polskie w Dbrow-
skim. Niewykraczajc poza karby dyscypliny wojsko-

wej, przedsiwzi on odwoa si otwarcie do Bona-

partego w duchu waciwych intencyi swoich. .,Pozwól

generale, —pisa mu z Mantui pod koniec marca,—i nie-

szczliwy Polak, pozbawiony ojczyzny, wyrazi Ci pra-

gnienie swoje: wróci do swego kraju z si powan,
albo te w walce sawny znale zgon... onierze nasi,

od lat kilku do wojny wdroeni, daj jedynie bi si
pospou z Francuzami, Tymczasem jeden batalion zosta-

je oddzielony od drugiego,... z bólem widzimy, e kie-

rowani jestemy do miejsc, gdzie niemasz nieprzyjaciela

do zwalczenia. Tych sów nie dyktuje mi ambicya; s
one szczerym wyrazem uczu serca mego. Tak jest, ge-

nerale, najchtniej stanbym na czele choby dziesiciu

ludzi, byle tylko przeciw nieprzyjacielowi, jakkolwiek

w Polsce prowadziem fortunnie cay korpus... Gdyby
nasze bataliony mogy zosta poczone i ruszy na

nieprzyjaciela, byoby to szczytem pragnie naszych".

Wymowne to pismo nie pozostao bez pewnego przy-

najmniej skutku. W odpowiedzi na nie odebra Dbrow-
ski przez Miollisa, w pocztku kwietnia, od kwatery

gównej, znajdujcej si ju w Karyntyi, rozkaz udania

si niezwocznie z batalionem grenadyerów do Palina-

novy, a wic pomknienia si znacznie bliej w kierun-

ku toczcej si wielkiej rozprawy wojennej. Byo to

zreszt bezporednio w zwizku z równoczesnem popie-
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sznem ciganiem przez Bonapartego wszystkich wogó-

le zostawionych w tyle si rozrzdzalnych, na wypadek

koniecznoci dalszego pochodu a pod Wiede. Dbrow-
ski wymaszerowa natychmiast z Mantui. Ale po drodze

przez Terra Ferma ju spotyka burzc si, albo ra-

czej burzon ludno i uwijajce si nieprzyjazne woj-

ska weneckie; sysza dzwony bijce na trwog. Szed
tedy ostronie i zwolna. Tym sposobem ledwo w tydzie

dotar do Conegliana, pod sam Wenecy. Tutaj spotka

si z kuryerem, wiozcym wie do niego ekspedycy

od Bonapartego, w której z najwysz wyczyta rado-

ci rozkaz zczenia caego legionu polskiego w Pal-

manovie. Oczywicie w te pdy zaj si wykonaniem
tak miego sobie rozkazu. Rozpisa naglce w tej mie-

rze listy do wszelakich rozproszonych swych komend,

gównego zakadu ubiorczego w Medyolanie oraz gene-

raów francuskich, majcych pod sob Polaków. Gdy za
w tej chwili ju koczya si formacya batalionu trze-

ciego a rozpoczynaa czwartego, spodziewa si nieba-

wem, przy sprystej z góry pomocy, a do piciu ty-

sicy legionistów zgromadzi na jednym punkcie zbor-

nym w Palmanovie. Tymczasem jednak, skutkiem tylu

rozlicznych okolicznoci opaniajcych, przyby tu do-

piero w drugiej poowie kwietnia, peen najlepszej zre-

szt otuchy. Tutaj te, w Palmanovie, zapewne z po-

bliskiej Wenecyi, przez rodaków tamecznych, doszy go

zgoa nowe, wielce obiecujce wieci od emigracyi pa-

ryskiej, o jakichci osobliwie pomylnych dla sprawy

polskiej wynurzeniach i widokach dyrektoryalnych. Ale

tutaj równie zaczy go dobiega od armii czynnej

guche, niepokojce odgosy pokojowe. Otrzsa si na

nie, dawa im nie chcia wiary. „To pewna,—pisa mi-
dzy nadziej a obaw — e Bonaparte wci idzie na-

przód na Wiede. Gadaj tu wprawdzie o rozejmie

i ukadach: niech Pan Bóg tego broni".

Nie wiedzia nieborak, e w chwili, kiedy te kreli
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sowa, ju byo narazie po wszystkieni, t. j. kilka ju
godzin po podpisaniu preliminarzy leobeskich. Przeci-

wnie, do mia powodów do mniemania, e wanie
szczliwa wybia godzina. Z jednej strony, oglda Bo-

napartego, cigncego tryumfalnie na Wiede i przy-

woujcego zjednoczone szeregi legionowe polskie.

Z drugiej za, nadsuchiwa najpochlebniej szych z Pary-

a doniesie o wspaniaych dla Polski zamysach i za-

chtach ministeryum i Dyrektoryatu. Czu przecie, e
czasu niema do stracenia. Rozumia, e z zawrotnego

rozpdu wypadków wojennych w lot sposobno fortun-

n pochwyci naley, chociaby wzi j samemu w do-
nie. Uoy tedy na prdce swój „plan" wasny i sfor-

muowa go na pimie. Wzorem amerykaskiej wojny

o niepodlego, gdzie rzetelna pomoc zbrojna i ma-

teryalna francuska, udzielona Washingtonowi, doprowa-

dzia dobr spraw do zwycistwa, da od Prancyi

podobnego, bodaj w postaci najskromniejszej, byle tylko

bez zwoki adnej, rzeczywistego wsparcia czynnego.

Legia polska, w cigu dni dwudziestu doprowadzona do

liczby 6000 ludzi i zgromadzona w Palmanovie, zosta-

nie wzmocniona przez 2000 piechoty i ,500 jazdy fran-

cuskiej, przy 60 dziaach, i opatrzona w od dwu-

miesiczny i kas wojenn 300 tysicy franków. Poczem

przez Piume i Dalmacy przerzuci si na terytoryum

tureckie, zczy si tam pod yczliw opiek sutask
z zebranymi na Wooszczynie rodakami, i wprost stam-

td na Bukowin wtargnie do Galicyi. Wywoane tym
sposobem powszechne powstanie galicyjskie miaoby do

czynienia z jedn tylko zajt na Zachodzie, odosobnio-

n na Wschodzie, Austry, W istocie, nowy wadca ro-

syjski, cesarz Pawe, „nie jest dzi wedle zasad swoich

oddalonym od polepszenia losu Polski i patryoci (pol-

scy) mogliby nawet wej z nim w rokowania, z na-

dziej pomylnego wyniku. Zarazem król pruski,... wróg
odwieczny (Austryi), porozumie si z Rosy i by mo-
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e w zgodzie z Pawem I wyniesie spraw polsk na

porzdek dzienny". Takie myli miae, a wicej mrzon-

ki pontne, popiesznie skadajc na papier, cakiem
niemi wedle wasnego wyznania „gow majc nabit",

Dbrowski by wraz trawiony gorczk zbawczego na-

pozór czynu i nkany te mimowoli niepokojem okrut-

nym. Wreszcie, niezdolny duej w prónem oczekiwa-

niu wytrzyma na miejscu, zostawi legionistów swoich

w Palmanovie, wziekstrapoczt, i sam „przez góry stra-

szliwe" popdzi do Styryi. Pdzi do kwatery gównej,
przewiadczy si naocznie o istotnym stanie rzeczy,

i szczególniejszy swój „plan" osobicie przeoy Bona-

partemu.



ROZDZIA TRZECI.

LEOBEN — CAMPOrORMIO.

I.

Tymczasem w powszechnem pooeniu europej-

skiem, niezawile od przewalajcej si z ziem woskich
do austryackich, dobiegajcej chwilowo swego kresu,

piorunowej rozprawy Bonapartego z potg habsbursk,

dokonyway si inne jeszcze przeobraenia arcy-

doniose, które poredniem swojem odbiciem wywrze
miay wpyw niemaowany zarówno na obrót i skutki

obecnego przesilenia wojennego, jakote na powizane
z niem, od cudzej aski i interesu tak znacznie zawise,

dalsze losy polityczne Polski. Najgówniejszy w tym
wzgldzie wypadek stanowia, jak namieniono, zmiana

tronu w Petersburgu. W rzeczy samej, Rosya, cho
w ostatnich zmaganiach si zachodnich z rozmysu nie-

czynna, wci atoli ogromnem, biernem swem cinieniem

nie przestawaa napiera na szal europejsk, zanim zno-

wu ciki swój or na ni cinie. Zarazem za, gów-
na podziau Rzpltej spryna, gówna rozszarpanych jej

dzieraw w trzech blisko czwartych posiadaczka, pozo-

staa podawnemu, jak w przedrozbiorowej i rozbiorowej
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dobie, najsilniejszym i nadal spóczynnikiem nastpnego

ksztatowania si rzeczy polskich w okresie porozbioro-

wym. Owó dotychczasowa Rosyi a waciwie i Polski

wadczyni, Katarzyna II, tknita apopleksy, skonaa

w poowie listopada 1796 r. Przez lat z gór trzydzie-

ci dzierya ona zdobyt zamachem stanu, strceniem

Piotra III, koron wszechrosyjsk, przynalen z prawa

jej synowi, Pawowi. Tak dugo za ycia oddaliwszy go

od tronu, mylaa naostatek nawet po swej mierci po-

zbawi syna sukcesyi, przeznaczajc nastpstwo po so-

bie ulubionemu starszemu wnukowi, W. Ksiciu Alek-

sandrowi. Pawe I, po czekaniu tyloletniem, omal zgoa
nie utracon obejmujc nareszcie wadz, rozpoczyna

rzdy peen nienawici do matki, pod znakiem bez-

wzgldnego potpienia caej jej polityki, zewntrznej
i wewntrznej. Ona pod koniec sza namitnie wbrew
Prusom, a wizaa si z Austry, której przyrzekaa su-

kurs zbrojny przeciw Francyi. On zaczyna od przyjaz-

nego nawrotu ku Prusom, a tern samem w pewnej mie-

rze na-^et ku pogodzonej z niemi Republice francuskiej,

oraz od rozlunienia stosunku z Austry i wymówienia
jej obiecanych posików. Ona potrzykro zamaa Pol-

sk, wizia przywódców i dziaaczów ostatniego powsta-

nia polskiego. On zaczyna od uwolnienia Kociuszki,

Ignacego Potockiego i towarzyszów, zaproszenia do Pe-

tersburga detronizowanego Stanisawa-Augusta, wypu-
szczenia kilkunastu tysicy Polaków z wizie i Sy-

beryi, wydania amnestyi polskiej. Wiadomo o objciu

rzdów przez Pawa, wstrzymana przez cay tydzie
z jego rozkazu, dopiero w cigu grudnia 1796 r. dosza do

Berlina, Wiednia, Parya. Za ni za wnet posza wiado-

mo o nadspodzianych faworach polskich nowego wad-
cy. Pierwsza oczywicie moga tylko wywoa uciech
w Berlinie a zgnbienie w Wiedniu. Druga natomiast

zaniepokoia obadwa dwory, a nawet w wyszym ponie-
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kd stopniu pruski, majcy wicej od austryackiego do

stracenia w Polsce.

Zdawa si mogo z pocztku, jakoby istotnie na

tak zanosio si strat. Wspominano stare pomysy
zjednoczenia wszystkiej Polski przy Rosyi, bd pod

wspólnem wprost berem imperatorskiem, bd te pod

poredni postaci ofiarowanej swego czasu z samej

Warszawy, w r. 1792 i 1794 r,, korony królewskiej pol-

skiej dla modszego W. Ksicia Konstantego. Wzdryga-

y si na podobn moliwo trzymajce up warszawski

Prusy. Prdzej ju, acz niechtnie, byaby z musu daa
na ni zgod obciona upem galicyjskim Austrya.

„Gdyby skonno do zniszczenia wszystkiego, co zrobi-

a nieboszczka imperatorowa, — pisa Thugut posowi
swemu w Petersburgu, Cobenzlowi, na pierwsze zaraz

wieci alarmujce o askach polskich nad New,— miaa
dziki intrygom Polaków zrodzi w gowie cesarza Pa-

wa projekt przywrócenia królestwa polskiego, nie mie-

libymy powodu sprzeciwiania si podobnej myli... Au-

strya bowiem zyskaaby na tern w gruncie rzeczy, o ile

byoby moliwem przywróci Polsk w ustanowionych

po pierwszym podziale granicach". Oznaczaoby to za-

chowanie przy Austryi dziau starogalicyjskiego a przy

Prusach samego tylko zachodniopruskiego, bez Wielko-

polski i Warszawy. Oczywicie zreszt Thugutowi nie-

tyle szo^ tu naprawd o istotne wykonanie podobnej

zachcianki imperatorskiej, ile o ustpliwe pogaskanie cara,

odstrczenie go od Prus, a pozyskanie tymczasem dla

siebie zakwestyonowanej pomocy rosyjskiej przeciw

Francyi. W rzeczywistoci jednak, bdce przedmiotem

tylu obaw i rachub przeciwiestwo polityczne midzy
Pawem a Katarzyn, cho niewtpliwie bardzo gbo-
kie i jaskrawe, nie wykraczao wszake poza pewne

granice, zakrelone przez wysz ponad wol jednostki

konieczno dziejow. W tych granicach racya stanu
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rosyjska, wyobraana przez matk, r(3wiiie i dla syna,

pomimo waciwych mu szlachetnych czy dzikich, ro-

zumnych czy szalonych, wybryków osobistych, pozostaa

w mocy. Zapewne, l^awe wszczyna rzeczy wrcz nao-

pak, anieli koczya Katarzyna. Popieszy zaraz na

wstpie zbliy si do l^rus. Zdawna ywi do nich sym-

paty. Wizay go z niemi ojcowskie tradycye pruskie

cara Piotra, a nawet wdziczno osobista za subwencye
poufne, udzielane mu ongi, jako nastpcy tronu, od

dworu berliskiego. Nie omieszka jednoczenie od-

strychn si zrazu od Austryi. Zdawna ywi ku niej

niech. Jeszcze jako nastpca tronu, by spisywa wa-
snorcznie najszczegóowszy plan kampanii przeciw Au-
stryi, przewidujcy ani mniej ani wicej, jeno zabór

Galicyi, wkroczenie na Wgry, odebranie od stanów

madziarskich przysigi wiernoci na rzecz Rosyi, wresz-

cie zdobycie Wiednia i zburzenie monarchii habsbur-

skiej. Ale obecnie, jako imperator, swoje pierwotne

sympatye pruskie i antypatye austryackie on miarkowa
i warunkowa znacznie przez wzgldy interesu pastwo-
wego, odziedziczonej racyi stanu rosyjskiej. Tak wic,
w gruncie rzeczy cakiem podobnie jak Katarzyna, opie-

ra si on dosownie na gwarancyi w. pastwa rzym-

skiego, przyswojonej sobie przez carow przed kilkuna-

stu laty, czasu zeszej prusko-austryackiej o sukcesy ba-

warsk wojny. Z tytuu tej gwarancyi zmierza on obecnie,

od samego pocztku, podobnie jak matka, nieco odmiennemi

tylko sposoby, do odzyskania dla Rosyi superarbitralnego

w Europie stanowiska pomidzy czterema wielkiemi mo-

carstwami, Austry, Prusami, Angli a Francy. Tak
samo te, jak matka, raptowniejsz tylko przy gwa-
townym swym temperamencie kolej, w cigu niespena

picioletniego swego panowania dokona on potrójnej

zmiany frontu. Tak samo, jak ona, zacznie od polityki

pruskiej na rzecz Fryderyka-Wilhelma, przejdzie do au-

stryackiej na rzecz Franciszka, skoczy na francuskiej
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na rzecz Boiiapartego, obok przewanej naogó, poród
zbocze przechodnich, oryentacyi przeciwangielskiej.

W tem wszystkiem waciwie postpi on sobie cakiem

podobnie jak Katarzyna, która równie bya zacza od

zwizku pruskiego z Fryderykiem, przesza do austryac-

kiego z Józefem, a skoczyaby niechybnie, gdyby nie

niespodzianka rewolucyjna, na francuskim z Ludwi-

kiem.

W szczególnoci za, co si tycze sprawy polskiej,

Pawe wprawdzie, niepozbawiony -na swój sposób y-
wego uczucia prawoci, jawnie potpia, jako gwat be-

zecny, dzieo rozbiorowe Katarzyny. Ale zarazem uzna-

wa on je za czyn dokonany, o którego odrobieniu nie

moe wcale by mowy. Co wicej, jeszcze tamt, nad-

zwyczaj ciekaw, wielkoksic sw plant wojenn
przeciwaustryack on by otwiera od pierwszego sowa
owiadczeniem stanowczem, i „pooenie granic (rosyj-

skich) tego jest rodzaju, e niepodobna nie wkroczy do

Polski, a nawet w niej si nie utwierdzi, (gdy) gene-

ralnie niczego niepodobna przedsiwzi..., nie ubezpie-

czywszy si ze strony ziemi polskiej, przez zajcie jej

dla przeszkodzenia w tem nieprzyjacielowi". To te
obecnie, jeli jednym z najpierwszych aktów wewntrz-
nych jego panowania byo szlachetne wyzwolenie Ko-

ciuszki i ludzki ukaz amnestyjny polski, to przecie to-

warzyszyo tej asce wydobycie na oswobodzonych wi-
niach bardzo dobitnej przysigi wiernopoddaczej ro-

syjskiej. Niedo na tem, niemal równoczenie, do naj-

pierwszych czynnoci midzynarodowych nowego cesa-

rza naleay trzy akty uroczyste, ostatecznie grzebice

Polsk. Pierwszym byo rozsdzenie, polubownem jego

orzeczeniem carskiem, z grudnia 1796 r., dzielnicowych

sporów demarkacyjnych prusko-austryackich. Drugim

byo dopenienie, pod carsk jego powag, podpisanej

w Petersburgu, w styczniu 1797 r., dodatkowej kon-

wencyi rozbiorczej prusko-rosyjskiej, wraz z jednoczesnym

Napoleon a Polska II. 7
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tame akcesem austryackim, stanowicej waciwe po-

midzy trzema spólnikami zamknicie zupenego roze-

brania Rzpltej. Wreszcie, po kilku ju miesicach, cao-

ksztat umownego aparatu trzeciopodziaowego, ta kwint-

esencja midzynarodowej mdroci stanu dogasajcego

stulecia, za zgod i przy udziale naczelnym Pawa, zy-

ska najwysz sankcy prawn, wejdzie z urzdu do

europejskiego corpus juris. Stanie si to w lipcu 1797 r.,

gdy traktaty i konwencye trzeciego podziau Polski,

imieniem trzech dworów, petersburskiego, wiedeskiego,

berliskiego, uroczycie zoone bd w wysokiej Kan-

celaryi witego Pastwa Rzymskiego w Ratyzbonie,

i „pod dyrektoryaln pieczci" Rzeszy wzite na wiecz-

n rzeczy pamitk ^ad acta Imperii". Staroytne im-

peryum wite rzymskie nacyi niemieckiej, które nie-

gdy, przed omiu wiekami, u szczytu ottonowej potgi

i chway, byo z powinna rekognicy chrzestn stano
nad kolebk Polski pastwowej, a teraz, na szczeblu

najniszym wasnej niemocy i znikczemnienia, nad jej

trumn udzielao rekognicyi pogrzebowej sprawcom jej

zabójstwa, samo na siebie moralny wydao wyrok mier-
ci. A tu ju sta nad niem, wyznaczony przez sprawie-

dliwo dziejow, mistrz z goym mieczem, który wnet

spuci go na t tradycyjn uspoecznionej Europy go-
w rzymsko-germask, rzekom ju tylko, bezduszn
i spróchnia, a obróci go take rozmachem straszliwym

przeciw rzeczywistym gospodarzom samowadnym spo-

niewieranego bezprawiem domu europejskiego. I koniec

kocem, nie jakimci lekkomylnym porywem wyobra-

ni, lecz sam si rzeczy, po zudnem wprzódy, raz po

razie, ogldaniu si na t star macoch Europ, na

tych narzuconych panów swoich, Fryderyka-Wilhelma,

Franciszka, czy te, jak obecnie, chwilowego dobro-

czyc Pawa, nie ku nim, ale ku tamtemu ich pogrom-
cy, Napoleonowi, obróci si bdzie musiaa wyczekuj-
ca swego prawa i zmartwychwstania Polska.
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O objciu wadzy przez Pawa i pierwszych jego

krokach, wie pewna, po wtpliwych wczeniej pogo-
sach, dosza do Parya drog na Berlin, w poowie
grudnia 1796 r. Wywara ona silne wraenie na rzdzie
dyrektoryalnym. Pierwszym jej skutkiem byo przypie-

szone zerwanie tutejszych dylatoryjnych z Angli roko-

wa. Nastpio brutalne przegnanie Malmesburego,

z czem zreszt czekano a do chwili, gdy flota Hocha
wypyn moga na wypraw irlandzk. Zarazem nast-

pio powstrzymanie gotowanej na Katarzyn dywersyi

tureckiej, wobec przypuszczalnego teraz zawieszenia po-

sików rosyjskich dla Austryi. Równoczenie podjte zo-

stay niezwoczne usilne starania, celem bezporedniego

zblienia si do jRosyi. Rzd przedrewolucyjny fran-

cuski, jak wskazano, wyparszy si Polski, w osobie

Yergenna i jego nastpców cign tkliwie ku Katarzy-

nie II. Rzd j'ewolucyjny, jak si rzeko, pomimo prze-

ciwnych pozorów, ogldnie z ni si liczy, a w osobie

ostatniego Komitetu ocalenia publicznego pokornie po-

dawa jej rk, odepchnit przez ni z pogard. Teraz

z kolei rzd dyrektoryalny tem skwapliwiej j zabiega

o wzgldy askawe I'awa I. Zaraz nazajutrz po ode-

braniu wiadomoci o jego wstpieniu na tron, zwróci

si Reubell osobicie do Sandoza o przyjacielskie po-

rednictwo pruskie w sprawie porozumienia francusko-

rosyjskiego. O to samo równie zlecono stara si Cail-

lardowi w Berlinie, prawic, cakiem w duchu Yergen-

nów i Segurów, o „interesie handlu naszego, którego

stosunki z Rosy tak dugo przerwane i tak silnie pod-

cite zostay", o potrzebie wznowienia traktatu handlo-

wego . 1787 r. i dawnej zayoci francusko- rosyjskiej.

Zaroio si w kancelaryach rzdowych paryskich od

przemylnych i usunych projektów na zyskanie sobie

Rosyi za wszelk cen. Doszo wnet do takich objawów
lokajstwa, jak powstrzymanie w druku zbyt prawdo-

mównych wspomnie petersburskich byego majora ro-
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syjskiego Massona, na rozkaz Reubella, przez policy

parysk. Wszczte te zostay istotnie przez Berlin naj-

poufniejsze rokowania midzy Paryem a Petersbur-

giem, Zredagowana przez Caillarda w tym celu nota

o „przywróceniu stosunków pokojowych i przyjaciel-

skich" francusko-rosyjskich, bez adnej oczywicie ani

jednem sowem wzmianki o draliwej, szpetnej sprawie

polskiej, dorczona zostaa przez przedstawiciela Prus

rzdowi petersburskiemu. Zarysoway si te stopniowo

niejakie objawy pojednawcze, przyczem Dyrektoryat

wci wystpowa w roli mizernej petenta, Pawe w py-

sznej postawie askawcy.

Nareszcie, przez „not ustn" kanclerza Bezborod-

ki do porednika pruskiego, car raczy owiadczy, i
„nie znajduje si w stanie wojny z Francy" i gotów

jest dopuci j do „zblienia" w interesie pokoju po-

wszechnego. Raczy te zezwoli na nieurzdowne po-

gadanki Caillarda z posem rosyjskim w Berlinie, opry-

skliwym Kayczewem, a potem z jego nastpc, równie

wrogim dla Francyi, cakiem oddanym Anglii, Paninem.

Oczywicie Pawe mia jedynie na widoku zdobycie so-

bie tym tanim sposobem stanowiska medyatora w tocz-

cej si na Zachodzie walce. Liczy zreszt na rychy

przewrót rojalistyczny we Francyi, do której obecnych

stosunków republikaskich czu wstrt urodzonego auto-

kraty. To te przepisywa swemu posowi rokowa z Cail-

lardem jedynie o jaknajbardziej ogólnikow umow
wzgldem „zgody" francusko-rosyjskiej, bez wznowienia

traktatu handlowego, a nawet bez przywrócenia zobo-

pólnej reprezentacyi dyplomatycznej w Petersburgu

i Paryu. Ale wyranie nakazywa wnie do tej umo-

wy osobny . artyku, warujcy, i poddani wzajemni,

którzy bezporednio lub porednio powa si wszczy-

na zaburzenia w drugiem pastwie, ulegn natychmiast

deportacyi. „Gdyby za— gosia nadto instrukcya Pani-

na — rzd francuski mia bezczelno (hujshoo) swoj do
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tego doprowadzi stopnia, iby uczyni Panu wniosek

o zwrocie ziem, przyczonych do cesarstwa Naszego od

byej Polski, to, uchylajc takowy jako niedorzeczny

(ni&skiadnoje), gdy w tej sprawie stanowimy jedno
wspóln i nierozdzieln ze sprzymierzecami Naszymi,

cesarzem i królem pruskim, w razie dalszego natrctwa
uwydatnisz cae gupstwo fnieljeposfj podobnych zacze-

pek i nieuniknione std skutki, skoro obraona zostaje

godno Nasza i cao powierzonego Nam od Boga pa-
stwa, a w razie duszego w tej mierze uporu zerwiesz

zgoa ukady, donoszc o tem Nam i powiadamiajc dwo-

ry berliski i wiedeski, celem przedsiwzicia rodków
naleytych przeciw tak szkodliwym zamysom''. Dyre-

ktoryatowi francuskiemu, rzecz prosta, ani niy si po-

dobne okropne „zamysy". Nie byo ich ladu w jego

instrukcyach dla Caillarda, któremu zalecano, przeciw-

nie, dogadza na wszelki sposób Pawowi. Wprawdzie
niestety niepodobna byo zgodzi si na zbyt jaskrawy

artyku „deportacyjny". Jednak w uchwalonym nieco

póniej przez samyche dyrektorów^ kontrprojekcie uo-
ono ten artyku w do dobitnem brzmieniu, i Francya
„nie bdzie moga, czy to zewntrznie czy w^ewntrz-

nie, ani pod jakimkolwiekbd pozorem, dostarcza wro-

gom (Rosyi) adnej pomocy". Starczyoby to w zupe-

noci na pogrzebanie wszelakich widoków emigracyi pol-

skiej w Paryu, a dawao miar, jak mao z ni si
liczono podczas niniejszych, bezowocnych zreszt i za-

koczonych sromotnem fiaskiem, nadskakiwa dyrekto-

rj^^alnych o wzgldy rosyjskie.

W koach wychodczych paryskich i skojarzonych

z niemi zwizkach krajowych polskich wiadomo o zgo-

nie Katarzyny i yczliwem zrazu wystpieniu Pawa po-

wikszya do reszty zupene pogmatwanie poj i de,
,,maynam chaos'''', wedle sów wybitnego wychodcy, ja-

kie z koniecznoci istniao ród nieszczliwych pogro-

bowców Rzpltej. Nad Sekwan trway w najlepsze opa-
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kane swary dwóch obozów emigranckich. Wci nie da-

wa za wygrane samozwaczy „tryurawirat" deputacyj-

ny, Mniewski, Taszycki, a szczególnie Dmochowski,

przypisujcy sobie wprost „przelan w siebie powag
i wadz naczelnika narodowego''. Przeciwnie, im bar-

dziej skompromitowali si oni przez ostatnie nierozwa-

ne swe dziaania, im bardziej natomiast zyskiwaa na

znaczeniu strona przeciwna przez fortunny zwaszcza

obrót sprawy legionowej we Woszech, tem mocniej za-

cinali si w nieprzejednanej fakcyjnej i osobistej zacie-

koci. Krzyowali, jak mogli, robot Dbrowskiego. Znie-

sawiali go, a porówno i Barssa, Wybickiego, wracajce-

go z Lombardyi do Parya Woyczyskiego, w podawa-

nych do rzdu donosach. Dotkliwiej jeszcze szkodzili

w kraju, w przewanie przez siebie owadnitej sferze

tajnej zwizkowej, gdzie, po wspomnianych aresztach

warszawskich z wiosny 1796 r., ster gówny uja Cen-

tralizalicya lwowska. Usiowali tdy zarazem stawia o-

tarz przeciw otarzowi, przeciw legiom woskim foryto-

wa wooskie, przeciw znienawidzonemu Henrykowi wy-

suwa dogodniejszego, jak mniemali, Ksawerego D-
browskiego. By w tem, niezawile od miertelnego grze-

chu rozdwojenia, w najistotniejszym rdzeniu rzeczy skry-

ty fasz niesychany. Caa konspiracya galicyjska i wy-

prawa wooska rzekomo godziy w Austry, i tak te po-

prostu przez gorcych modych spiskowców tamecznych

byy pojmowane. W rzeczywistoci, przez zakulisowych

w Galicyi i Paryu przywódców waciwych, pod pozo-

rem jakobiskim i powstaczym, obadwa przedsiwzicia

prowadzone byy naprawd w duchu nawskró austro-

filskim. Musiano te ostatecznie uwika si bez ratun-

ku w sidach paradoksalnego tego faszu.

Na schyku 1796 r., Ogiski, po prónych u Porty za-

biegach, opuci Stambu. W podróy powrotnej, od Ksawe-

rego Dbrowskiego, rozpoczynajcego gr wasn, na-

chnion pewnie od ciany rosyjskiej, dowiedzia si w Bu-
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kareszcie o zawizanej tam pod nim, jako „wodzem naczel-

nym wojsk polskich i litewskich", odrbnej konfederacyi

wojskowej, gotujcej si do najazdu zbrojnego na Galicy.

Z frasobliw t nowin, a wraz z chwyconym w dalszej dro-

dze odgosem mierci Katarzyny, przyby Ogiski pod ko-

niec grudnia 1796 r. do Jabonowa. Tu, w paacu Walery a-

na Dzieduszyckiego, jednego z najcelniejszych dziaaczów

roboty patryotycznej galicyjskiej, zwoane zostao walne

zgromadzenie tajne Centralizacyi lwowskiej. Byo czego

zafrasowa si nie na arty, Najezdnicza planta konfe-

deracka wooska bya nietylko jawnem szalestwem, ale

bia srodze w samo sedno cicego ku Austryi kierun-

ku, przy którym, w najlepszej zreszt intencyi narodo-

wej, sta wtedy zacny Dzieduszycki, podobnie jak stary

Czartoryski, Stanisaw Zamoyski, Ossoliski i wielu in-

nych. Z drugiej znów strony, trzeba byo koniecznie li-

czy si z zapalecami spiskowymi we wasnym obozie,

oraz z wpywow, a stronniczo w sensie antypruskim

pokrewn, Deputacy parysk. Wymylono tedy w Ja-

bonowie poczenie ognia i wody. Uchwalono zredago-

wan przez jednego z gównych „centralistów", Wincen-

tego Grzyma, bardzo niby ostr a bardzo wymdrko-
wan odezw. Wystpowano w niej przedewszystkiem

ognicie przecim Prusom i pokadanym na nich wido-

kom. Ostro te zwracano si przeciw winowajcy przy-

mierza polsko-pruskiego, Sejmowi Wielkiemu, i jego rze-

komej mocy przedstawicielskiej. Jaknajsurowiej oczywi-

cie pitnowano ca robot agencyjn parysk, a tem

samem porednio opowiadano si za deputacyjn. Zara-

zem za, sposobem nader gwatownym, lecz cakiem nie-

okrelonym, groono aktem rozpaczy, wybuchem insu-

rekcyjnym, „Trzeba si nam napiera—pomstowaa ode-

zwa—konstytucyi pierwszej (3 Maja), której nietylko ci

nie bronili, o których ona milczaa (t. j. wocianie), ale

ani ci, którzy j dla swojej tylko klasy napisali? Trze-

ba nam, na miejsce mówienia za wolnoci ludu pol-
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skiego i pomiarkowaii szczliwoci wszystkich, mówi
za osabieniem potencyi nieprzyjaznych królowi pru-

skiemu (t. j. Austryi, albo i Rosyi) a za zwikszeniem
jego? Odmiana to panowania, czyli dynastyi panujcych,

nie za wolno nasza bd przedmiotem negocyacyi

Waszych?... Winni jestemy, idc za impulsy prawdzi-

wego patryotyzmu, rzetelnego honoru, j si wszelkich

sposobów, bez obowizku odpowiedzialnoci za nieroz-

sdek, który nigdy w ukady postpowania, rozpacz

prowadzonego, nie wchodzi". T bajeczn odezw, <i/um

powstacz, w istocie za tylko antyprusk. austrofil-

sk, a podobnie jak akt konfederacki krakowski z po-

cztku t. r., na wsparcie Deputacyi i pogrenie jej

przeciwników obliczon, dano w oryginale Ogiskiemu
dla zaprodukowania jej w Paryu. Ten jednak, drog
dalsz obróciwszy na Prusy, widzia si tam ze swym
bratem przyrodnim, Feliksem ubieskim, i marszakiem

Raczyskim, zyskanymi cakiem dla rzdu pruskiego.

By te Ogiski w Berlinie u Caillarda; nasucha si
zapewnie o najpikniejszych dla Polski zamiarach pru-

skich. To te, po przybyciu swem do Parya, w pocztku
lutego 1797 r., wola zaj tu wygodne stanowisko po-

rednie. Trzymajc napoy z Deputacy, napoy z jej

przeciwnikami, stara si, z waciw sobie mieszanin
dobrodusznoci, gitkoci i fanfaronady, wystpowa w roli

wraz ugodowej i kierowniczej poród powanionych
ziomków tutejszych, jakote ich imieniem wobec rzdu
francuskiego.

Szeroko ju wtedy po caej emigracyi rozeszy si
posuchy nietylko o objciu rzdów przez Pawa, lecz

take o jego pierwszych nadspodzianych dla Polaków
wzgldach. Wiedziano o tem w Wenecyi i Medyolanie
od samego ju pocztku 1797 r. W Corriere Mllanese uka-

zaa si, w poowie stycznia t. r., rk polsk oczywicie
podana, korespondencya z Mitaw}^, z poowy grudnia r. z.,

o uwolnieniu Kociuszki i wspówiniów petersburskich.
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wypuszczeniu 14.000 Polaków z Syberyi. Bya rado wiel-

ka, ale te i zakopotanie nielada. Byo na emigracyi stron-

nictwo patryotyczne, rachujce si z Prusami, inne z Au-
stry; jedno poniekd w bliszym mylowym zwizku
genetycznym z Wielkim Sejmem, wtóre z powstaniem Ko-
ciuszki. Lecz nie byo tam dotychczas adnego, rachuj-
cego na Rosy, dokd pod koniec by prowadzi jeno fa-

talny lad Stanisawa-Augusta i Targowicy, a teraz do-

piero nagle jaka nowa zdawaa si otwiera droga.

Stropione niepomau niespodziank petersbursk
byo stronnictwo umiarkowane wychodcze. Do ostatka

jeszcze, wci w gucie widoków Wielkiego Sejmu, kar-

mio si ono niepochwytn polsko-prusk, przy udziale

francuskim, przeciw Austryi i Rosyi, uud wojenn.
Teraz próbowao pociesza si t jeszcze osobliwsz zu-
d pokojow, i, co mia or wymódz na Katarzynie,

tego moe „operacye polityczne... na Pawle doka".
Skoro bowiem pod razami Bonapartego „kolos austryac-

ki si obali", bdzie mona „kalkulowa na zwizku
Prusaka z Pawem", którzy, odebrawszy Austryi Gali-

cy, ..wystawiliby pastwo (polskie) midzy sob pored-
niczce". Jednoczenie poczynano ju take „kalkulo-

wa", azali na odbudowanym t drog polubown tro-

nie polskim, zamiast ksicia pruskiego, nie osidzie po-

eniony naprdce z infantk sask, sukcesork korony
polskiej, W. Ksi Konstanty Pawowicz, Tego za
wanie najczujniej nadsuchiway zaniepokojone Prusy.

Pose pruski w Paryu, Sandoz, stara si w tym wzgl-
dzie cign za jzyk Wybickiego, prawic mu najpo-

chlebniejsze niedorzecznoci. Pose pruski przy dworze
wiedeskim, Lucchesini, niegdy w Warszawie sprawca

i zdrajca polsko-pruskiego przeciw Rosyi sojuszu, teraz,

wybierajc si na poufne spotkanie z Bonapartem, wpad
nagle w Jutym 1797 r, do Wenecyi, krci si w masce

po hucznym przedmiertnym karnawale weneckim i ci-
ga za jzyk tutejszych wychodców polskich.

Stropione byo jeszcze bardziej od przeciwników
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petersbursk nowin skrajne stronnictwo deputacyjne.

Znajdowao si ono wprost w pooeniu bez wyjcia, wobec
powodzenia sprawy legionowej we Woszech, wieych
z tej strony srogich Austryi poraek, a teraz, na dobit-

k, nieoczekiwanego zjawienia si i postawy Pawa.
ród tak powikanych okolicznoci, zaczto w emigracyi

paryskiej z obu stron, przy porednictwie Ogiskiego,
i na zgod. Pragny jej szczerze ywioy umiarkowa-
ne; znacznie mniej szczerze „tryumwirat", wzmocniony
w tym czasie przez zdolnego a marnego dziaacza, prze-

wrotnego Szaniaw^skiego, przybyego w lutym z War-
szawy od zwizkowców tamecznych, Z obu stron zresz-

t wypatrywano niecierpliwie ukazania si na wychod-
ctwie wypuszczonych przez Pawa z niewoli petersbur-

skiej wielkich przywódców ostatniego powstania, któ-

rych powaga przechyli moga szal opinii publicznej

na emigracyi i w kraju. Czekano na prawicy zwaszcza
poparcia Ignacego Potockiego, ojca wszak przymierza

z Prusami, zanim zosta sternikiem politycznym insurek-

cyi. Natomiast na lewicy yczono raczej sukursu od

mocnej gowy radykalnej Kotaja i przemyliwano nad

wydobyciem go z twierdzy austryackiej. Przedewszyst-

kiem jednak obustronnie wygldano prawowitego Na-

czelnika narodu, Kociuszki. To te, na pierwsz niepe-

wn wie o rzekomem wyldowaniu Kociuszki w Ham-
burgu, zaraz w marcu 1797 r. pobiegli tam z Parya szu-

ka go i zyska na wycigi Dmochowski i Woyczyski,
kady na swoj rk, od swego obozu.

Naraz, w pocztku kwietnia 1797 r. minister spraw

zagranicznych, Delacroix, wezwa do siebie Ogiskiego
na poufn narad. Owiadczy mu na cztery oczy, e
wobec postpów Bonapartego, marszu jego na Wiede,
a potnych te rokoszów gotowanych przez Francy
na Wgrzech, w Chorwacyi, Siedmiogrodzie, nadesza
^chwila najsposobniejsza do dziaania na rzecz Polski

przez rozpoczcie powstania w Galicyi". Wprawdzie „Dy-
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rektoryat nie moe kompromitowa si" jawnem wyda-

niem hasa powstaczego Polakom. Poczuwa si jednak

do obowizku uwiadomienia ich, „i godzina odrodzenia

Polski wybia". W konkluzyi zada Delacroix „zoe-
nia na pimie planu" pow^staczego, w postaci zbioro-

wej, imieniem wszystkich, obecnych w Paryu, „kompa-

tryotów" polskich. „Plan" ten musiaby zosta opatrzony

w powan liczb podpisów, podobnie jak i stosowna

odezwa powstacza* do Galicyan. Rzecz jest niepodpa-

dajc adnej zgoa wtpliw^oci, lec wprost na doni,

e Dyrektoryat w chwili niniejszej, powstrzymujc roz-

mylnie dwie wielkie sw^e armie od przejcia Renu, ani

mylc o jakiej eksterminacyjnej wojnie z Austry,

przeciwnie mylc jaknajbardziej o pokoju, a mianowicie

o zawarciu go ^czemprdzej ponad gow Bonapartego

na wasn rk, w tym to wanie najgówniej celu, jako

jeden z atutów do rokowa pokojowych, pragn mie
w garci autentyczn, czarno na biaem, ofert powsta-

cz galicyjsk. Wobec sensacyjnego wynurzenia ministe-

ryalnego ucichn musiay wanie stronnicze. Nastpia
tedy zgoda dorana; porónieni bracia na wspólne ze-

brali si narady. Puapka bya tak widoczna, e poznali

si na niej nawet statyci emigracyjni, a podobno wa-
nie deputacyjni, bdcy w pooeniu najdraliwszem

wzgldem danej tak obcesowo akcyi powstaczej w Ga-

licyi. Uradzono odpowiedzie wcale roztropnie, e podo-

bna „dywersya", poczona z niemaemi ofiarami, moga-
by tylko przypieszy pokój francusko-austryacki, poczem

powstacy znaleliby si na lodzie; e zatem podj jej

niepodobna inaczej, jak majc wprzódy od Dyrektoryatu

„rkojmi pozytywn" w sprawie odbudowania Polski.

Ale Delacroix, usyszawszy tak odpowied, ostro wsiad

na Ogiskiego. Gniewnie wyrzuca mu „brak zaufania";

grozi utrat jedynej okazyi ratunku; wyznaczy katego-

rycznie trzydniowy termin na dostarczenie sobie wyma-
ganego „planu". Tuacze nieboracy si ulkli; dany
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projekt powstaczy, z pewn, chykiem wtrcon odmia-

n, zoyli; zabrali si do jego wykonania. Wedle tego

projektu miay legie polskie z Woch, w sile 5 do 6 ty-

sicy ludzi, przez Dalmacy przedosta si na Wgry.
Zczywszy si tam z wychodcami z Wooszczyzny,
miay popiera „rewolucy" wgiersk i mocnie si re-

krutem z Polski, „nie zbliajc si atoli— jak zastrzega-

a ostrona odmiana redakcyi deputacyjnej — do granic

galicyjskich, ani te tern mniej nie %vkraczajc do wn-
trza tej prowincyi". Szczególniejszy ten projekt powsta-

nia polskiego na Wgrzech aprobowany zosta bez adne]
trudnoci przez Dyrektoryat, któremu wszak nie szo
o rzecz, lecz jedynie o jej pozór. Zarazem Delacroix

udzieli Ogiskiemu danych paszportów na wyjazd do

kwatery gównej Bonapartego, dla wszczcia waciwych
kroków przygotowawczych. Pod wraeniem rzekomego

tego sukcesu wybierano si ju zbiorowo w drog. Wy-
stosowano te odpowiedni odezw do „obywateli gali-

cyjskich", midzy innymi take do Czartoryskiego, Za-

moyskiego, Dzieduszyckiego a nawet Ignacego Potoc-

kiego, uwydatniajc mimowoli ca dwuznaczno chy-

bionego w samem zaoeniu przedsiwzicia.

Alici nagle, tego samego dnia, w poowie kwie-

tnia, nadbieg do stolicy kuryer od Bonapartego z wia-

domoci o zawartym rozejmie. Przecinao to znienacka

wszelkie rachuby i widoki paryskie. Jeszcze przez dni

kilka mona byo si udzi, gdy zaskoczony Dyre-

ktoryat teraz na gwat pchn armie reskie naprzód, by

W" ostatniej jeszcze godzinie pacyfikacy ratowa dla

siebie, i^le wybrano si z tem zapóno. Niebaw^em od

Bonapartego otrzyma Dyrektoryat zawiadomienie o pod-

pisanych preliminarzach i musia, zgrzytajc zbami,

udzieli swej ratyfikacyi. Tem samem i fikcya powsta-
cza wgiersko-galicyjska na szczcie upada z kretesem.

Ale rzetelniejsi idealici wychodctwa nie chcieli tak

atwo da za wygrane. Wybicki zwaszcza, zapalony do
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tak piknie zapowiadajcej si, jedynej dotychczas real-

nej roboty legionowej we Woszech, pragn wyzyska
j niezwocznie. Pragn mianowicie oprze na niej pia-

stowan oddawna, nawizywan do niej waciwie od

pocztku, w pierwotnych swoich i Dbrowskiego pro-

jektach, spraw wznowienia reprezentacyi narodowej

polskiej, przez zwoanie zawieszonego Sejmu Wielkiego

do Lombardyi, pod opiek broni legionowej. Urzeczywi-

stnienie tej myli w porze obecnej uznawa za tembar-

dziej podane i pilne, i w zawartych preliminarzach

leobeskich zapowiadane byy dalsze ukady o pokój

ostateczny i powszechny. Owó w tych ukadach mo-

gaby o przynalene sobie prawa upomnie si taka

wcielona reprezentacya legalna Rzpltej. Pomimo oporu

mów Deputacyi, zakltych przeciwników majowego
Sejmu, Wybicki prob, naleganiem i kompromisowemi
ustpstwami w szczegóach, pod koniec kwietnia, w dwa
tygodnie po tamtej nieudanej pierwszej odezwie wzgl-
dem powstania polskiego na Wgrzech, wymóg wypra-

wienie do kraju odezwy powtórnej, wzgldem przedsta-

wicielstwa polskiego we Woszech. „Przybycie obywa-

teli cnotliwych, — gosio to drugie pismo zbiorowe pa-

ryskie—majcych ufno narodu i godnych konsyderacyi

powszechnej, do Woch, w najlepszym czasie, uformo-

wa moe reprezentacy narodow, której potrzeba ile

jest gwatown, wtpi o tern niemona. Spodziewa si
trzeba, e rzd tutejszy skutecznie sucha jej bdzie
i protegowa on w Lombardyi zaleci". Odezwa bya
nastrojona do ogldnie i warunkowo. Adresowana by-

a nie bezporednio do Stanów sejmowych, lecz ogólnie

..do wspóziomków, w kraju pozostaych, a mianowicie

do ks. Adama Czartoryskiego, Ignacego Potockiego, Ma-

achowskiego etc. etc", z pooeniem nazwiska mar-

szaka sejmowego na dalszem dopiero miejscu. Zreszt

odezwa wyraaa si w sposobie o tyle kompromisowym,

i nie przesdzaa bezwzgldnej tosamoci byego Sej-

mu a przyszej reprezentacyi.
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Mimo to przecie rzecz caa sza bezwarunkowo

wbrew prdom deputacyjnym. W Deputacyi zwalczano

myl sejmow nietylko dla niepozbawionych pewnej

susznej podstawy zastrzee zasadniczych przeciw dzie-

u majowemu, przedawnionemu ju poniekd duchowo,

przecignitemu przez wypadki, przewaonemu przez

dzieo insurekcyjne kociuszkowskie. Zwalczano tam t
myl dla pobudek czysto fakcyjnych, z obawy przed

unicestwieniem roli i wpywów swoich a wygórowaniem
przeciwników, z chwil objcia steru sprawy emigracyj-

nej i wszystkiej narodowej przez odrodzon powag Sej-

mu. Tutaj te sklecona po wierzchu wnet pka zgoda;

napowrót dawna rozgorzaa scysya. Wycofa si nieba-

wem z caej afery niefortunny medyator Ogiski. Depu-

tacya zrazu skrycie i urywkowo, potem na caej linii

ostrzejsz ni kiedykolwiek stronnicz wznowia kam-

pani, silc si w szczególnoci przed swojsk opini

wychodcz i domow, jakote przed rzdem francu-

skim, na zohydzenie projektu sejmowego i jego zwolen-

ników. Ci znów starali si ze swej strony jaknajmocniej

popiera ten projekt w kraju, a zwaszcza w Paryu.
Tu w ministeryum gorliwie wspomaga ich przyjazny

Francuz, wspomniany Bonneau, byy konsul generalny

w Warszawie, wieo wypuszczony z niewoli rosyjskiej.

Zwoanie Sejmu Wielkiego na emigracyi w bezporednim
byo zwizku ze spraw zapewnienia Polsce stosownego

przedstawicielstwa na przewidywanym kongresie poko-

jowym. T spraw kongresow, tak cile zczon z sej-

mow, Wybicki wraz z przyjaciómi przeoy Dyrekto-

ryatowi w obszernej „Zapisce o sposobie udzielenia na-

rodowi polskiemu uczestnictwa w rokowaniach pokojo-

wych", podanej umylnie w sam pamitn rocznic

3 maja 1797 r. Nienawiele to jednak si zdao. Zapiska

posza do kosza i pozostaa bez odpowiedzi. Dyrekto-
ryat równie mao o ca nieboszczk Rzplt, ile o ISejm

jej si troszczy; wszelkie w tym wzgldzie przeoenia,
jako próne i niewygodne natrctwo wzgardliwem wzru-
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szeniem rauiion zbywa; a we wzajemnem zjadaniu si emi-

gracyjnem a nadto pozorów do umycia rk od sprawy pol-

skiej znajdowa. W maju 1797 r., z poleceniami od Wybic-

kiego, Barssa i towarzyszy, wyjecia do Medyolanu Wiel-

liorski, by pozyska wpywowych emigrantów weneckich

dla sprawy sejmowej a zarazem przyj z sukursem D-
browskiemu w legionowej. Po duszych jeszcze dare-

mnych nad Sekwan mitrgach, sam poczciwy optymista

Wybicki, zraony do obojtnego rzdu, zjadliwego poswar-

ku i bezpodnego fatyganctwa paryskiego, a z nadarzonej

pomylniej szej napozór konjunktury zaraz nowe snujc

nadzieje, postanowi równie wybra si do Woch. Uda-

wa si do jedynego czowieka, który, wedle prostego

jego rozumienia, cokolwiek dotychczas istotnie dla Po-

laków sprawi, do generaa Bonapartego; do powstaych
tam z jego rki legionów polskich; do ich twórcy i wo-

dza. Dbrowskiego.

II.

Dbrowski, na postoju w Palmanovie, rozogniony

tryumfalnym przed sob widokiem pochodu Bonaparte-

go na Wiede, a na dobitk, jakby ostrog ukóty nad-

biegym z Parya niejasnym odgosem ministeryalnego

„planu" powstaczego, porwa si, jak wskazano, z ener-

gicznym, nie wgierskim, lecz wrcz galicyjskim, pla-

nem wasnym i gna z nim bryczk pocztow do kwa-

tery gównej. Ale ju w Villachu ugodzia we gromem
cakiem pewna „najnieszczliwsza dla nas wiadomo"
o zawartym rozejmie i preliminarzach pokojowych. Po-

twierdzi mu j napotkany genera Massena, który

z umow leobesk od Bonapartego uda si mia do

Parya. „Mona sobie wyobrazi, — sowa s Dbrow-
skiego — jak mi byo na duszy.,. Ale moje przysowie
(jest), i naley zawsze wykona myl swoj pierwsz
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i niczem nie da si zniechci. Puciem si tedy dalej

w drog. Spotkaem Bernadotta z ca jego dywizy,
który wedle zawartego traktatu ju w ty ustpowa.
Gada mi on o subie francuskiej, o nadgrodzie za gor-

liwo nasz: ani sowa o Polsce, ani sowa o naszej

ojczynie. W Grazu spotkaem Bonapartego. By gotów
do wjgazdu. Mia nazajutrz przez Trydent uda si do

Medyolanu. Caa armia bya w penym odwrocie, dajc
miejsce Austryakom. Poszedem natychmiast do Bonaparte-

go. Rozmia si na mój widok. Cieszy si, e w tak

krótkim czasie zdylimy tak dobrze i mocno zorgani-

zowa si. Po rónych dyskursach, spytaem go o los

Polski, o nasz los, szczególniej za, czyli mamy nadzie-

j kiedy przez jego traktaty ujrze oswobodzon ojczyzn
nasz?Odrzek mi: „Zapewnij spórodaków swoich, i nie po-

winniby traci mstwa i nadziei. Traktat powszechny
jeszcze nie zawarty i dugo nie pozostanie pokojem. Co
si Legii tycze, osobicie o was troska si bd()". Nie
byo wic co robi. Pokazaem mu mój plan. Przeczyta
go i rzek: „Szkoda, e nie moe by wykonany; ale

bdzie jeszcze do na to czasu'. Zapewne, bya to od-

prawa, lecz nieunikniona. Nie byo w niej nic, prócz

twardej prawdy, z samego skadu rzeczy pyncej, bez

wykrtów, a nawet nie bez szczerej yczliwoci. Nie

byo ani krzty bezecnego, prowokatorskiego faszu dy-

rektoryalnego. Co wicej, odprawa w tym wypadku
bya raczej dobrodziejstwem. Jasn bowiem jest rzecz,

e planowane przedsiw^zicie partyzanckie, czy to w nie-

dorzecznej postaci wgierskiej, czy te logiczniejszej

galicyjskiej, byo prostem szalestwem, prowadzcem
niechybnie do rzezi i zguby.

Po wyjedzie Bonapartego teje nocy z Grazu, na-

zajutrz omal nie wpadszy w rce nadcigajcym ju
Austryakom, wydosta si z miasta Dbrowski i powró-
ci znkany do swych legionistów. W par dni potem
mia przynajmniej to zadouczynienie, e móg ich za-

prezentowa Bonapartemu przybyemu na Tryest do
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Palmaiioyy. „Grenadyerzy nasi stanli w paradzie.

Chwali bardzo nasz postaw i konduit, o której

z Mantui, Medyolanu i t. d. tyle (pochlebnych) otrzy-

ma raportów". Najpierwsza to, wPalmanovie, 30 kwiet-

nia 1797 r., bya parada onierza polskiego przed wiel-

kim wodzem, pod którego okiem póniej w krwawych
potrzebach Friedlandu, Somosierr3'-, Wagramu, Borodina,

Lipska, ten onierz waciw sobie, nieustpuj niczy-

jej, okae dzielno. Skorzysta z tej sposobnoci D-
browski, by ponowi prob o moliwe zjednoczenie ca-

ego legionu z kwater gówn w Bolonii. Otrzyma
w zasadzie zgod, lecz zarazem rozkaz udania si z le-

gionistami do Trevisa. Tam te posun si, w pocztku
maja, wraz z nadeszym batalionem Kosiskiego, dla

spódziaania akcyi, podejmowanej przeciw Wenecyi,

a mianowicie dla odcicia wody sodkiej miastu.

W rzeczy samej, ju wtedy w penym bya toku

gra podstpna, zabójcza, godzca w nieszczliw repu-

blik. Kilmaine, wedle otrzymanych z góry skazówek,

przez szefa sztabu jazdy, kierownika biura tajnego ar-

mii, niecnego generaa Landrieux, nawiza stosunki

z „jakobinami" weneckimi. Rwali si oni do zrzucenia

jarzma ndznej swej oligarchii, do zdemokratyzowania

swej ojczyzny; lecz ród nich, obok spiskujcych zapa-

leców patryotów, nie brako te patnych zdrajców. Ju
w marcu 1797 r. wybucha na Terra Ferma insurekcya

ludowa przeciw Wenecyi, popierana skrycie przez Fran-

cuzów. Z kolei, staraniem rzekomego sugi Signorii,

a zaprzedanego Francuzom spryciarza, proveditora Bat-

taglii, w kocu t. m. i pocztku kwietnia wybucha niby

rzdowa kontrinsurekcya. Poduszczone rozmylnie chop-

stwo rzucio si na Francuzów, przyczem w Salo wy-

rnita zostaa setka grenadyerów legionowych polskich,

cigncych pod porucznikiem Jackowskim z zakadu me-

dyolaskiego do Dbrowskiego do Mantui. Tego jednak

jeszcze nie starczyo. Trzeba byo dobitniejszego pretek-

Napoleon a Polska II. <S
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stu, w chwili, gdy losy Wenecyi wayy si na nara-

dach leobeskich. Owó w tej samej wanie chwili,

w przeddzie podpisania tam preliminarzów, a w drugie

wito wielkanocne, tutaj, w Yeronie, gwatowne wy-

buchy rozruchy, poczone z powszechn rzezi Fran-

cuzów. Oczywicie niebawem nastpi nieunikniony

krwawy odwet francuski. I wtedy to, w wyprawie kar-

nej przeciw zbuntowanej Yeronie, mia uczestniczy

i zgin wybitny oficer i patryota polski, wicebrygadyer

Liberadzki Klemens. Ognisty Podolak, wtajemniczony

w przygotowania przedpowstacze, umia z pod zaboru

rosyjskiego przedrze si do insurekcyi. Ulubieniec Ko-

ciuszki, który swe rozkazy adresowa do niego: „mój

kochany i waleczny majorze", by wtedy wyprawiony

w pótysica koni, z batalionem strzelców, na partyzant-

k powstacz na Woy i Ukrain. Dzielnie z tej nie-

bezpiecznej wywiza si wyprawy i po raz wtóry cao

z rosyjskiej wydoby si matni. . Po upadku powstania

narodowego, wyszed zrazu na Wooszczyzn. Stamtd
uda si do Francyi, dosta si w Paryu do radykal-

niejszych kó wychodczych, uczestniczy z niemi w za-

oeniu Deputacyi paryskiej. Wnet jednak, w emigracyj-

nych paryskich nie smakujc swarach, opuci stoli-

c i trafi a do cichego Avignonu, gdzie z kilku

jeszcze rodakami wda si w niezdrowe, zabobonne

dziwactwa iluminatów tamecznych. Dusza przeczysta,

skrajniejszych raczej poj, a wraz szczególniejszego ja-

kiego mistycznego zakroju, trzyma si on dotychczas

zdaa od Dbrowskiego i jego legii. W kocu jednak,

zmczony wida mtnem cudactwem „braci ilumina-

tów", zapalony odgosem wietnych czynów Bonaparte-

go, Liberadzki teraz wanie zjecha z Avignonu do

Woch. Stawia si—jak pisa Dbrowskiemu — „dzieli

(jego) prace i niebezpieczestwa". Przybywszy do Me-

dyolanu, „wcale na zsiadaniu... uwiadomiony, i kilka-

dziesit Polaków lego na placu wczoraj przez zbunto-

wanych Wenecyanów, a obywatele Lombardyi mci si
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chc", obj natychmiast, z rozkazu Kilinaina, w zastp-

stwie Konopki, dowództwo nad wyprawionym nad Gar-

d oddziaem legionowym. Gdy za tymczasem przypad-

y nadomiar krwawe zamieszki w Veronie, Liberadzki,

nie widziawszy si jeszcze z Dbrowskim, z którym

zreszt chwilowo pewne róniy go zatargi, na czele

kilkuset Polaków z zakadu medyolaskiego, uderzy
z wasnej ochoty na '„buntowników" veroneskich. Lecz

u wrót Verony, od pierwszej, przepowiedzianej mu po-

no, jeszcze na wyjezdnem z Avignonu, pad kuli

w potyczce przy Crocebianca. „Tu mszczc si na mie-

szkacu praw ludzkich pogardy, Szed w sawie na wy-
cigi Sarmata z Lombardy... I rycerz, co odwag w swej

ojczynie syn. Walczc mnie za swoj, za cudz tu

zgin". Tak w najlepszej wierze, piórem koleeskiem
pieniarza legionisty, upamitnion zostaa mier Libe-

radzkiego pod Veron, cho by to w^ rzeczywistoci

najwczeniejszy niejako, smutny symbol ofiary tylu Po-

laków, polegych póniej podobnie, za spraw niedobr,

przeciw powstacom hiszpaskim.

Wkrótce potem, z kocem kwietnia 1797 r., zaoga stat-

ku francuskiego zostaa napadnita, jej kapitan zamordo-

wany w-samym porcie weneckim. Teraz nareszcie, napo-

zór w imi sprawiedliwej pomsty, a naprawd w myl
tajnej zmowy leobeskiej, u.oga* rozpocz si egzeku-

cya francuska na rzeczypospolitej w. Marka. Rzecz

uatwiona bya zarówno przez nikczemno patrycyatu,

jak i lepot jakóbistwa weneckiego. W oszoomionej

przez groby francuskie Signorii porzucono wszelk myl
obrony, do której przecie nie brako rodków w znacz-

nem jeszcze wojsku, artyleryi, flocie, samem pooeniu
nieprzystpnem. T obron konajcej Wenecyi przez

chwil obcym chciano powierzy najmitom, generaowi

Komarzewskiemu, byemu doradcy wojskowemu Stani-

sawa-Augusta, albo te, mieszniej jeszcze, faszywemu
szlachcicowi polskiemu, zaprzedanemu Austryi Nassau-

owi. Tymczasem w otumanionym przez podszepty fran-
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cuskie obozie radykalnym miejskim zabrano si do po-

rachunków domo.wych. Rozpdzono osawion Rad Dzie-

siciu; uwiziono trzech inkwizytorów; obalono niena-

wistny i ndzny rzd arystokratyczny, ale razem i sa-

m republik. Rewolucyjny ten przewrót natychmiast,

w poowie maja, zatwierdzony zosta przez bezradnego,

zgrzybiaego do i zebran po raz ostatni, drc ze

strachu Wielk Rad, gdzie na kilkuset patrycyuszów

ani jeden gos mski si nie podniós. Powsta nowy,

wzorem lombardzkim, rzd. tymczasowy we wszechsta-

nowej Radzie municypalnej. Nowa, ludowadcza stana
Republika wenecka, rzekomo odrodzona i swobodna,

w istocie, po kilkomiesicznem ledwo trwaniu, majca
zapa si w nico i niewol. Zreszt ju obecnie,

w pierwszej zaraz chwili, musiaa ona zacz od „za-

proszenia" do siebie wojsk opiekuczych francuskich,

od wpuszczenia ich do nietknitej nigdy wiosem wroga

laguny. Musiaa nazajutrz zawrze z Bonapartem tajny

ukad „pokojowy", warujcy „zamian terytoryów", t. j.

zabór i podzia odwiecznych posiadoci swoich. Mróz

przechodzi zapewne po patrzcych na t tragikomedy

wychodcach polskich w Wenecyi, takich zwaszcza

w gruncie, jak Piotr Potocki i blisi jego towarzysze,

zachowawcach republik anckich. Istotnie, w niniejszej

agonii weneckiej a nadto do wczorajszej polskiej byo
podobiestwa. Alici i tutaj z czynnym zabka si
mia udziaem Polak niepospolity, zapalony i zacity

Sukowski. Równie wietnie jak dotychczas, odznaczy si
on w ostatniej przeciw Austryakom kampanii, naprzód we
wstpnem przy Massenie skrzydowem na nich natar-

ciu, potem w bitwie pod Tagliamentem i w dalszym

przy kwaterze gównej za arcyksiciem pocigu. By te
dopiero co gorzkim, ironicznym wiadkiem naocznym
niefortunnej Dbrowskiego w Grazu odprawy. Jednak

z kolei chtnie wzi on teraz na siebie, pospou z dru-

gim adjutantem wodza naczelnego, Junotem, okrutn od

Bonapartego egzekucyjn do Wenecyi misy. Zawióz
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dywizyi Hilliersa rozkaz opanowania miasta i sam ucze-

stniczy w tej operacyi. Zaj si mianowicie tutaj gor-

liwie rozdmuchaniem „drogocennej iskry... ducha rewo-

lucyjnego". Brata si serdecznie ze szlachetnymi, jak

Dandolo, plebejuszami weneckimi, ale te niewiadomie

z niejednym wierutnym prowokatorem. Tward stop
po ukorzonych tutejszych, jak po swoich pragnby
targowickich, depta patrycyuszach, „zdolnych jedynie

—

jak z mciw pogard donosi std Bonapartemu — uda-

wa i zdradza", wiedzionych pokorn trwog o tuste

latyfundya swoje na Terra Ferma, jak tamci o ukrai-

skie i litewskie. A zgoa nie zdawa sobie sprawy, e
nie wolnoci tutaj on suy, ale przemocy, e by tu

tylko narzdziem, e tu jego, Polaka, nie byo
miejsce.

Tymczasem, niezawile od zmiennego biegu wiel-

kich spraw wojenno-politycznych, poczte na uboczu ni-

ke dzieo legionowe polskie samo przez si nie prze-

stawao rozrasta si, te i powa uie. Wie o niem

wnet gruchna szeroko po caem wychodctwie i wszy-

stkich dzielnicach byej Rzpltej. Rozchodzia si stosun-

kowo najatwiej po Wielkopolsce i Mazowszu, aczkolwiek

i tam surowo tumiona bya przez dwulicowy rzd pru-

ski, przychylny napozór, pogodzony z Francy, lecz za-

patrzony bacznie na wspórozbiorców, a niespokojny

o wasne nabytki terytoryalne i militarne polskie Prze-

nikaa niewstrzymanie, wbrew najczujniejszemu policyj-

no-szpiegowskiemu dozorowi biarokracyi austryackiej,

do obojga Galicyi, skd wszak niemal wycznie pyn
ywy potok szeregowca legionowego. Docieraa pod-

ziemnemi sposoby, pomimo szafujcej kani i Sybery
represyi wadz rosyjskich, a do gbin Litwy i Podo-

la. Wszdzie tam, po Warszawie i Poznaniu, Krakowie
i Lwowie, Wilnie i ucku, a i zdaa od rodowisk miej-

skich, po cichych dworach obywatelskich na zapadym
pa,rtykularzu, potajemnie odbierane byy i z gorczko-
wem czytywane uniesieniem jdrne odezwy medyola-
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skie Dbrowskiego. A wraz z jego dobrze znanym swoj-

skiem nazwiskiem, po raz pierwszy wtargno do wia-

domoci narodowej dwiczne cudzoziemskie bajecznego

„boga wojny", na którego czyny i penomocnictwo on

si powoywa, którego modej sawie rzecz swoj po-

wierza, wielkie nazwisko Bonapartego, nowoytnego
„Neoptolema", jak wtedy, w ksztaconej na dziejach kla-

sycznych Polsce, nasampierw wymawiano egzotyczne

imi chrzestne Napoleona. Wybierali si te chykiem

zew^szd, pojedynczo lub gromadnie, biedujcy w kraju

dawni oficerowie armii sejmowej i kociuszkowskiej,

a i dorastajca mód szlachecka, z zamarego domu nie-

woli na zakazan, niebezpieczn, najeon trudnociami,

wypraw ochotnicz do huczcych chwa rycersk i ha-

sem odboju ojczyzny, dalekich, cudownych ziem wo-
skich, na „hesperyjskie pola i Tanaru brzegi, zbrojnemi

lechickiemi okryte szeregi". Cigna szlachta polska do

polskiego chopa, skupionego ju koo chorgwi legiono-

wej. Spieszya prowadzi go i dzieli jego losy. A tego

chopa tutaj coraz wiksza kupia si liczba; nie mieci-

a si ju w jednym legionie; naleytej, peniejszej

domagaa si organizacyi, umoliwionej wanie przez

rozpoczty nareszcie, obfity przypyw niezbdnego y-
wiou oficerskiego.

Radowa si tym sukcesem Dbrowski, lecz tem

wiksze bra na siebie obowizki i kopoty. Nazajutrz

po dotkliwym zawodzie leobeskim, nieatw byo rze-

cz zyskiwa od Francyi i Bonapartego podstawy i rod-

ki do dalszego gruntownego rozwinicia formacyi legio-

nowej. Co wicej, ciki ten zawód móg atwo zama
doszcztnie wie, ledwo zaszczepion, legionow ga-

zk, na której zgub dybay wrogie wpywy nietylko

potg obcych, lecz take szkodników domowych, zawist-

nych siewców niezgody i zniechcenia. Wrychle otrz-

snwszy si po niespodziance preliminarzów pokojowych.

Dbrowski niezraony zabra si do dalszej roboty or-

ganizatorskiej. W Trevisie zgosi si do niego jeden
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z pierwszych ród przybyych z kraju ochotników, zna-

ny mu dobrze z insurekcyi, kapitan artyleryi Axamitow-

ski Wincenty, rodem z Podola, majcy niejakie stosun-

ki z Rosy i dworem Stanislawa-Augusta. Axamitowski

swego czasu, po poddaniu si Kamieca Rosyanom,

wstpi do wojska rosyjskiego i zyska tam rang pre-

mier-majora. Potem stawi si do insurekcyi i przezna-

czony by do dywizyi Dbrowskiego, lecz spotka si
z nieufnoci i oporem kolegów. Sam Kociuszko wtedy,

w ostrem do pimie, zarzuca mu „przywizanie do

Moskali", okazane czasu poprzedniej kampanii ukrain-

nej. By to sprytny karyerowicz, amator tajnych dróg

protekcyjnych, wdelki potem dygnitarz masoski, nie-

pewny, krtacki charakter, lecz zdatny oficer, najstar-

szy przed powstaniem z caej byej artyleryi koronnej

kapitan, doskonay swej broni znawca. Przedstawi on

teraz Dbrowskiemu rzeczowy projekt utworzenia przy

legionie artyleryi polskiej. Dbrowski niezwocznie wy-

stosowa z Trevisa, w pocztku maja, obszerne pismo do

Bonapartego. Donosi o zebraniu piciu tysicy legionistów,

o przybyciu kilkunastu oficerów wszelkiej broni z Pol-

ski, dokd „mimo przeszkody, stawiane przez tyrani,

dotara wie o powstajcej pod Twoj, generale, opiek
legii polskiej". da dopenienia jej organizacyi, usta-

nowienia przy niej, obok batalionów pieszych, równie
oddziaów jazdy i artyleryi. da „udoskonalenia kor-

pusu, który protekcyi Twojej winien swe istnienie, gdy
wtpi niepodobna, i ludzko Twoja nie pozwoli Ci

opuci nas w chwili krytycznej, gdy okolicznoci zdaj
si sprzysiga na zgub ojczyzny naszej". Odkrywa
zarazem w^ewntrzne swe niepokoje, obaw o upadek du-

cha ród nowozacinych, lub nawet o dezercy. Albo-

wiem, pod wraeniem, „wywoanem w umyle onierzy

polskich przez zawarcie pokoju z cesarzem, pierwotna,

podczas marszu naprzód, powszechna wesoo w szere-

gach cakiem zgina, a miejsce jej zaj smutek ponu-

ry, pyncy ze witych uczu patryotycznych, lecz zwia-
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stajcy skutki opakane. Dla zabieenia im, zechciej, ge-

nerale, odmieni nasz punkt zborny, odsun nas od gra-

nic niemieckich, aby onierz móg wzwyczai si zwol-

na do twardych wymaga koniecznoci".

Zgodnie z tern ostatniem, poufnem swem yczeniem,
odebrawszy w dni kilka stosowny rozkaz dyzlokacyjny

Bonapartego, Dbrowski, w drugiej poowie maja, prze-

niós sw kwater gówn z Trevisa wstecz do Bologni.

Zasta tutaj chmar rodaków wychodców, przewanie
uszych z Wenecyi od zamieszek tamecznych, Potockie-

go Piotra, Sotyka, Trzecieskiego, aniskiego i wielu

innych. Byli oni do niedawna sztucznie zjednoczeni

pod deputacyjn komend, lecz teraz ju pomidzy sob
srodze zwanieni, zróniczkowani na „dwie partye",

Skrajniejsza, nieprzejednana, „patryotyczno-demokratycz-

na", pod wodz aniskiego, zajadle zwalczaa umiar-

kowasz, „arystokratyczno-rojalistowsk", a równocze-

nie w miar monoci podkopywaa sam robot legio-

now i nienawistnego jej twórc. Ale tutaj te odebra
Dbrowski nadspodzianie dobr nowin. Przysya j da-

wny jego podkomendny, kapitan Szymon Biaowiejski,

ongi posunity przez niego na szefa batalionu podczas

powstaczej wyprawy wielkopolskiej, potem ochotnik

w armii nadreskiej francuskiej pod Pichegru, wypra-

wiony przez Moreau do Parya, zacignity tam do prze-

znaczonego przeciw Anglii korpusu, uczestnik nieszcz-

liwej pod Hochem wyprawy do Irlandyi. Donosi on

teraz Dbrowskiemu z Lille, i za zezwoleniem ministra

Petieta zebra w zakadzie tamecznym okoo tysica je-
ców polskich, z którymi pieszy poczy si z legi.

Tym sposobem liczba rozrzdzalnego obecnie rekruta po

za szósty wykraczaa tysic, dostarczajc gotowej pod-

stawy do penej w dwóch legionach organizacyi. Nie zwle-

kajc duej, Dbrowski, w kocu maja 1797 r., uda si do

Medyolanu, celem ostatecznego wyrobienia takiej orga-

nizacyi u wodza naczelnego, który od pocztku tego
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miesica przebywa naprzemiany w stolicy Lombardyi

oraz na willegiaturze w pooonym opodal paacu Cri-

vellich w Mombellu.

W Medyolanie zasta Dbrowski okoo trzydziestu

oficerów, którzy szczliwie przekradli si z Polski, a po

drodze, podobnie jak przedtem on sam, od napotykanych

dowódców francuskich nadzwyczaj yczliwego doznali

przyjcia i czynnej pomocy. „Obymy mogli Wam kie-

dy okaza,—tak zaraz z serdeczn odniós si podzik
do Hocha, Championneta, Kellermaiina — e niewdzicz-

no nie jest wad Polaków i e sodkim dla nas bdzie

obowizkiem w trwaej zachowa pamici, i w genera-

ach francuskich znalelimy prawdziwych w nieszcz-

ciu przyjació". Widzia si natychmiast z Bonapartem,

przybyym wanie na dzie jeden z pobliskiego Mom-
bella. Rozmówi si z nim pomylnie w gównych spra-

wach organizacyjnych i nominacyjnych; przedstawi mu
osobicie wszystkich nowoprzybyych z kraju rodaków.

Spotka si tu równie z nadbiegym z Parya Wielhor-

skim, wzi go sobie do pomocy i stale odtd szed

z nim rka w rk. Ale natkn si take w Medyolanie

na nieciekawego, jak si rzeko, aniskiego i innych

fakcyjnych i osobistych swych wrogów. Wyprzedziwszy

tutaj Dbrowskiego, starali si oni wszelkim sposobem

podkopa go u wodza naczelnego. W tym celu usiowali

podjudza przeciw Dbrowskiemu niechtnych mu Fran-

cuzów i Wochów. Usiowali te oprze si na byym
jego z insurekcyi podkomendnym, przysanym teraz

z Parya staraniem Deputacyi, z gorcem poleceniem od

Delacroix do Bonapartego, byym starocie remskim
i genera-majorze milicyi poznaskiej, Józefie Niemojew-

skim. Przedewszystkiem za opierali si w tych knowa-

niach na wpywowym w kwaterze gównej francuskiej

Sukowskim. I oto nagle, nazajutrz po wniesieniu na pi-

mie szczegóowych swych przeoe i wniosków do wo-

dza naczelnego, odebra Dbrowski stamtd najniespo-
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dzianiej odmienn z gruntu rezolucy. Stanowia ona

o przynalenoci artyleryi polskiej do wojsk cyzalpi-

skich, o wprowadzeniu do ubioru legionowego kolorów

lombardzkich. Na dobitk za, nadesana zamiast poda-

nej przez Dbrowskiego lista nominacyjna, podpisana

przez Bonapartego, a caa pisana wasn rk Sukow-
skiego, dowództwo faktyczne obu legii oddawaa tym-

czasowo Strzakowskiemu i Niemojewskiemu, z zawie-

szeniem szefostw legionowych „a do nowego rozkazu",

z uchyleniem przedstawionego do szefostwa Wielhor-

skiego „a do dalszych o nim informacyi", oraz oczeki-

wanego wrychle Rymkiewicza, z pominiciem danego
dla Tremona miejsca i awansu i t. p. By to cios po-

dwójny, dla samej sprawy legionowej i dla jej przewo-

dnika. Autorytet Dbrowskiego zostaby tym sposobem

podwaony tak dotkliwie, jego stanowisko naczelnika

o'az stosunek do wasnego dziea i podwadnych tak na-

wskro zwichnite, i nie byoby std innego dla wyj-

cia, zwaszcza przy charakterze jego twardym i na punk-

cie honoru wojskowego draliwym, jak prdzej czy pó-

niej usun si zupenie. O to za gównie chodzio po-

ktnym sprawcom niespodzianki niniejszej, o pozbycie si

Dbrowskiego, utrcenie go za wszelk cen.

Ale on tak atwo nie dawa wysadzi si z sioda.

Zaoy odrazu pod adresem Bonapartego mocny protest

listowny przeciw otrzymanej niepomylnej rezolucyi,

„niezgodnej z artykuami kapitulacyi mojej z rzdem
lombardzkim", jakote z „ustnemi przyrzeczeniami",

udzielonemi mu od samego wodza naczelnege w nieda-

wnej z nim rozmowie. Gdy jednak Bonaparte ju tym-

czasem opuci Medyolan, konieczn bya natychmiasto-

wa u niego interwencya, nie pisemna, lecz osobista. D-
browski na pierwszy ogie posa przybyego niedawno

z Parya, wymowniejszego od siebie, Józefa Wielhorskie-

go. Przedstawi go Bonapartemu sam yczliwy, a nieco

o Sukowskiego zazdrosny, Berthier i zaraz doniós D-
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browskiemu, i „wódz naczelny pragnie go widzie i za-

pewni o swoim szacunku i zaufaniu". „Odkrywszy do-

piero ca kaba, — tak pod wieem wraeniem, wic
z jednostronn poniekd, cho zrozumia gorycz, nie-

mie te przeprawy opisywa Dbrowski—a zwaszcza, i
Sukowski stoi na jej czele, nie straciem przecie odwa-

gi. Pojechaem z Wielhorskim do Mombella, do Bona-

partego. Przeoyem mu spraw. Owiadczyem, e musi

tam by w jego otoczeniu kto przeciw nam nastrojony.

Pokazaem mu list, przez niego podpisan, i wyjani-
em rónice pomidzy ni a list przeeranie od niego

dan. Rozmawia dugo ze mn i Wielhorskim. Wresz-

cie kaza przynie atrament i pióro... i podpisa moj
list. Uzna artylery za korpus polski, O umundurowa-
niu nic nie orzek; powiedzia tylko, e zalee to b-
dzie od mego ukadu z rzdem lombardzkim. Zostalimy
u niego na obiedzie, poczem weseli i ukontentowani po-

wrócilimy do Medyolanu". Ustalona zostaa niezwocznie,

w pocztku czerwca 1797 r., wymagajca jeszcze sankcyi

nowego rzdu cyzalpisko-lombardzkiego, organizacya

ostateczna korpusu polskiego. Korpus zorganizowany zo-

sta w dwóch, pod komend naczeln Dbrowskiego, le-

giach trzybatalionowych, z szefostwem w pierwszej Wiel-

horskiego a zastpczo Strzakowskiego, w drugiej Rym-
kiewicza a za jego nieobecnoci Kosiskiego, z zacho-

waniem szeregowego i oficerskiego munduru polskiego,

z uznaniem w zasadzie przynalenoci artyleryi wasnej

polskiej. W niektórych przedmiotach osobistych, a nawet

ogólniejszych, jak w sprawie kilku nominacyi na stano-

wiska drugorzdne w legiach, albo w sprawie tymczaso-

wego przekazania trzech kompanii artyleryjskich pol-

skich do regimentu cyzalpiskiego, jeszcze pewnych przy-

kroci i zawodów wypado dowiadczy Dbrowskiemu.
„Nie wchodzc, czyli to zawi tajemna,—ali si gorz-

ko przyjacioom paryskim—czyli ch zoliwa przeszka-

dzania zamiarom poczciwym, czyli nareszcie osobistoci ty-
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czca si kabaa, wszelako staraj si stawa mi na

przeszkodzie i wiele czyni trudnoci... Powiedzcie in-

trigantom,—tak z pasy dopisywa wasnorcznie—ze nie

myo Oyczyzni, ale zo y nienawi ich powodowaa

y powoduje, ze kiedy od pocztku nie mogli zaszkodzi
erekciy Legionów polskich, teraz sie staraj pomnoe-
niu zaszkodzi. Dla uskutecznienia tego wszdzie roz-

gosz, ze jusz adney nadziey do powstania Oyczyzni

naszey niema, ze erekcya tych Legionów ino partiku-

larnich widok jest, i nawet to do prostego onierza
rozgosi szukaj... Niechaje obcy nie szydzi z naszego

rodaka, zbiegajcego si jeszcze za intrygami; niech zna

u siebie Polaków, nauczonych klskami Ojczyzny i swo-

jemi, oddychajcych mioci wzajemn i chci przy-

kadania si dla dobra Ojczyzny; waszem to, obywatele,

powinno by dzieem; mojem za jest: y i umiera dla

szczcia Jej".

Jakkolwiekbd, w gównej przecie rzeczy udao
si Dbrowskiemu wzi gór zupenie nad przeciwni-

kami, postawi na swojem, tem samem za utrzyma
i ubezpieczy od rozkadu pocztkujce przedsiwzicie
legionowe. A udao si znów wycznie dziki samemu
Bonapartemu. On, o którym dobrze ju wiadomo byo
legionistom, jak i caej armii woskiej, i „danego raz

rozkazu nie odmienia", tym razem odmieni. Cho chwi-

lowo da si w bd wprowadzi, naprawi go bez wa-

hania. Z waciw sobie przedmiotow przenikliwoci
sdu, zoryentowa si bystro i w sprawie samej, i w lu-

dziach, tak mao sobie znanych. I podobnie, jak po le-

ciech dziesiciu, w Finckensteinie, uchyli „kaba" D-
browskiego przeciw Poniatowskiemu, tak samo teraz,

w Mombellu, uchyli „kaba" Sukowskiego przeciw D-
browskiemu, w obu przypadkach zgodnie z prawd, su-

sznoci i istotnem dobrem Polski, Co za najdziwniej-

sza, obecnie o tyle jeszcze modszy wiekiem i dowiad-
czeniem, chcia on i umia trafnie rozezna si i mdrze
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postanowi w rzeczy tak duego dla Polski, a tak pod-

rzdnego jeszcze dla niego znaczenia, aczkolwiek w tej

samej chwili nieskoczenie doniolejsze i cisze trapiy
go zagadnienia i troski.

III.

Pooenie ówczesne Bonapartego, nazajutrz po tylu

sukcesach wojennych i politycznych, trudniejsze i nie-

bezpieczniejsze byo, ni kiedykolwiek. Niebezpiecze-
stwo mniejsze cho wci wxale powane, od strony

ukorzonego austryackiego trwao nieprzyjaciela. Gówne
atoli od wasnego francuskiego grozio rzdu.

Austrya, skoniona postrachem zajcia Wiednia i po-

kus nabytków weneckich, podpisaa preliminarze leobe-
skie. Ale std a do ostatecznego pokoju, uwarunkowa-
nego dopiero przez zawie rokowania kongresowe, je-

szcze bardzo byo daleko. Thugut, zapamitay dotych-

czas wojny ordownik, teraz na drog pokojow by
popchnity niemal przymusem, a poczci wpywem po-

stronnym modej cesarzowej, jej matki Neapolitanki,

chwiejnego arcyksicia Karola i najbliszej cesarza Fran-

ciszka kamaryli dworskiej. Wnet przecie po zawarciu

przedugody leobeskiej, znienawidzony minister znów
napastowany by w Wiedniu, przez wrog sobie „lig"

dygnitarsko-magnack. równie zaarcie za rzekom sw
pokojowo, jak przedtem za nieprzejednan wojowni-

czo. Owó szczwany „baron wojny" chtnie korzysta

z takiego zwrotu opinii wiedeskiej, jakote z wywoa-
nego przez niespodziank leobesk przeraenia Anglii,

niezadowolenia Rosyi, konsternacyi Prus. Stara si on

wobec tych mocarstw, a zwaszcza w Petersburgu i Lon-

dynie, wystawia zawarte preliminarze, jako krok wymu-
szony jedynie przez odosobnienie Austryi i niedostar-

czenie jej nalenych posików, krok nader opakany, lecz
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waciwie tymczasowy dopiero, bdcy jeszcze do odro-

bienia. Usiowa tym sposobem, ustaliwszy ju na wszelki

wypadek wymówion dla Austryi zdobycz weneck, bd
to istotnie przygotowa grunt do nowej koalicyi odwe-

towej przeciw Francyi i do zerwania wczorajszych z ni
preliminarzów, bd te, w najgorszym razie, pod naci-

skiem takiej groby, uatwi wytargowanie najdogodniej-

szych dla Austryi warunków w traktacie ostatecznego

z Francy pokoju. Niezwocznie te poczynione zostay

energiczne w tym duchu przedstawienia pod adresem Ro-

syi, za porednictwem bdcego cakiem w thugutowskiej

kieszeni, posa rosyjskiego w Wiedniu, Razumowskiego,

oraz austryackiego w Petersburgu, zgrabnego Cobenzla.

Zarazem skutecznie poruszono wszelakie spryny starej,

potnej nad New partyi austryackiej, a nawet pozyskano

takie, jak Panin, filary pruskiego dotychczas, lecz teraz od-

strczanego od Berlina stronnictwa. Przedewszystkiem za
podniecano autokratyczne do Francyi rewolucyjnej wstr-

ty samego cesarza Pawa, a chybione medyatorskie jego

zachcianki zrcznie kierowano na tory koalicyjno-wo-

jenne. Równoczenie w podobnym sensie pracowano

z Wiednia pod adresem Anglii. Dziaano tam bezpore-

dnio, przez austryackiego nad Tamiz posa, hr. Sta-

rhemberga, przeciwnego Thugutowi magnata, a zajadego

wroga zarazy republikaskiej, wylewajcego przed ga-

binetem angielskim swe uczucia rozpaczy z powodu nie-

sychanej tam „haby leobeskiej". Dziaano nawet pore-

dnio, przez usunego Razumowskiego, podkrelajcego t
„hab" przed posem rosyjskim w Londynie, angloma-

nem Woroncowem, równie nieubaganym Francyi kró-

lobójczej nieprzyjacielem.

Ale z rzdem angielskim trudniejsz jeszcze i dra-

liwsz bya obecnie taka obosieczna gra nawrotna wie-

deska, anieli z rosyjskim. Anglia, niosc gówny ci-

ar finansowy wojny, a majc do zarobienia na pokoju

zdobyte ju powane nabytki kolonialne, poprzedniej je-

szcze jesieni 1796 r. bya pucia si nawpó szczerze na
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nieudane rokowania paryskie Malmesburego. Tern wicej

za nierównie miaa pobudek pokojowych od wiosny

1797 r., gdy znalaza sie wobec znacznie pogorszonych

warunków wewntrznych i zewntrznych. Kredyt naro-

dowy angielski na coraz wiksze wystawiany by próby

przez forsowne poyczki wojenne, wzrose do blisko 30

milionów funtów sterlingów w 1796, a do 40 z gór
w 1797 r. Skutkiem wywozu ostatniemi czasy do Austryi

przeszo 10 milionów funtów w zocie, wynikego std
braku monety brzczcej w kraju, pod wraeniem fatal-

nych w dodatku wiadomoci wojennych, nastpi z ko-
cem lutego 1797 r. nagy run na Bank Angielski, spa-

dek konsoli pastwowych poniej poowy wartoci, po-

poch powszechny, grocy wprost bankructwem publicz-

nem. Z kolei, w drugim obok skarbu, najistotniejszym

narzdzie yciowym Wielkiej Brytanii, we flocie, uja-

wniy si grone zaburzenia. Wybuch nasampierw,

w Wielk Sobot, bunt ród zaóg floty kanaowej, po-

czem, w maju, czerwona flaga powstacza ukazaa si
równie na masztach floty zapasowej przy ujciu Tami-

zy, szerzc panik w samym Londynie. Nareszcie, w tej-

e wanie porze wiosennej 1797 r., przyszy, nadomiar

wieci hiobowe o najwieszym pogromie Austryi i jej

odstpstwie, dokonanem pod postaci przedugody leobe-

skiej. ród takich okolicznoci, niepospolity naczelnik

rzdu angielskiego, Pitt Modszy, uzna za rzecz nieodzo-

wn wznowienie odrbnych rokowa pokojowych z Fran-

cy. Wprawdzie imi jego byo straszydem w Paryu
rewolucyjnym, gdzie uchodzi on jaknajfaszywiej za

wcielenie nieprzejednanych hase wojennych i odwiecz-

nej, miertelnej do Francyi nienawici „zdradzieckiego

Albionu".W rzeczywistoci atoli, bardzo trzewy i wszech-

stronny sdzia gbszych interesów swego kraju, by on

wszak przed kilku zaledwo laty przekonanym rzeczni-

kiem innej zgoa oryentacyi wojennej, pospou z Prusa-

mi i Polsk, przeciw Austryi a zwaszcza Rosyi, w któ-

rej przeczuwa wielk dla Anglii grob przyszoci. Od-
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td zapewne, wobec bliszej groby rewolucyjnej fran-

cuskiej, musia pój z wrcz przeciwnym kursem koali-

cyjnym, jako sojusznik Austryi. Musia równie pogo-

dzi si z Rosy, i w zawartem z Katarzyn przymierzu

da jej dan najpeniejsz gwarancy terytoryaln, t. j.

da najpierwsz, imieniem Anglii, sankcy rozbioru Rzpltej

polskiej. Ale dobrze wiadom ujemnych te std konse-

kwencyi, Pitt nierad by zadaleko zapuszcza si w tym

kierunku. Tak wic, jakkolwiek obecnie z napiciem ca-

ej energii prowadzi zapasy z Francy republikask,

pragn on przecie jaknajprdzej kres im pooy. Istot-

nie te, w niniejszej chwili krytycznej, pod koniec maja

1797 r., z wiksz jeszcze stanowczoci, ni w roku ze-

szym, przepar Pitt na radzie koronnej wyprawienie Mal-

mesburego do Lillu, dla wszczcia po raz wtóry bezpore-

dnich ukadów ugodowych francusko-angielskich.

Jednakowo i tym razem, jak podczas podobnej

bezowocnej próby zeszorocznej, szczersze intencye po-

kojowe premiera, przy cichej do niej antypatyi króla

Jerzego, krzyowane byy przez sekretarza spraw za-

granicznych, lorda Grenyilla. Ten za mia tutaj za sob
potn, starowieck jeszcze i dalek od póniejszego

odrodzenia, oligarchi „górno-torysowsk" (high-toryj,

nieprzejednan naprawd nietylko wzgldem Francyi,

lecz naogó wzgldem bijcych stamtd piorunów ducha

nowoytnego, w gruncie rzeczy solidarn na swój spo-

sób z arystokracy emigranck francusk, z austryack,

z najwsteczuiejsz treci europejskiego ancien rgime.

Owó Grenville, wbrew Pittowi, i tym razem zaoy so-

bie uczyni z rokowa w Lillu nietyle rodek do poko-

ju, ile do dalszej wojny. Oddajc Thugutowi piknem
za nadobne, widzia on w tych rokowaniach jedynie do-

br odpowied i trutk na przedugod leobesk. Kon-
kurencyjnie straszc niemi Austry i umacniajc Fran-

^y^ w jej roszczeniach do cesarza, korzysta z negocya-
cyi francusko-angielskiej dla utrudnienia i odwóczenia
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francusko-austryackiej, majcej tamt przedugod zamie-

ni na pokój ostateczny.

W rzeczy samej, zapowiedziane dopiero w Leobe-

nie dzieo pokojowe stano niebawem na punkcie mart-

M-ym. Wprawdzie Bonaparte, najmocniej teraz zaintere-"

sowany w dojciu tej wielkiej, przez niego samego pro-

wadzonej sprawy, stara si popdza j wszelkiemi spo-

soby i córychlej wykoczy do reszty w podanym dla

Francyi kierunku. Mia on przytem na myli przede-

wszystkiem zyskanie dodatkowo od cesarza zupenej ce-

syi caego lewego Renu, której brak stanowi dotkliw,

ostro wytykan w Paryu, wad zasadnicz przedwstp-
nej umowy leobeskiej. Jakkolwiek wic z wzruszeniem,

nawet zami, wysuchiwa gorzkich wyrzutów patryotycz-

nych, czynionych mu przez wytrzewionego po niewcza-

sie, zrozpaczonego Wenecyanina Dandola, czu si wszak-

e zmuszonym przez nacisk okolicznoci, wzamian za

tamt pen ces37" resk, ofiarowa Austryi sam ju
stolic wjeneck. Z przybyym do Mombella, dla zamiany

ratyfikacyi przedugodowych, penomocnikiem cesarskim

zawar tutaj wnet w maju doran konwency dopenia-

jc. Stanowia ona, wbrew uciliwej zapowiedzi leo-

beskiej o kongresowym nadal sposobie rokowa, i dal-

sze ukady o pokój ostateczny midzy Francy a Austry
rozpoczn si natychmiast, bezporednio, dwustronnie,

tu w Mombellu, zawie za ukady z Rzesz odoone
zostan na póniej, do osobnego kongresu w Rastadzie.

W ten sposób myla Bonaparte przypieszy i uproci
znakomicie negocyacy gówn, a zarazem unikn za-

brania mu jej z rki przez rzd paryski, Ale w Wied-

niu, gdzie równoczenie podejmowane byy tajne apele

koalicyjne do Rosyi i Anglii, zwaszcza za budowane
najtajniejsze rachuby na zaostrzajcem si z dnia na

dzie rozdwojeniu wewntrz sameje Francyi, wprost

naopak yczono sobie wanie powikania i zwóczenia

ukadów. Popieszy tedy Thugut wrcz odrzuci tamt

Napoleon a Polska. !1. 9.
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konwency majow, odmówi jej ratyfiakcyi. Natomiast

w twardych instrukcyacli, posyanych swym penomocni-

kom do Mombella, w cigu czerwca i lipca, upomina si
bezwarunkowo a o dwa naraz kongresy odrbne, jeden

imieniem cesarza Niemiec, drugi—króla Czech i Wgier.

Conajwyej zezwala na narady tymczasowe, nie w Mom-

bellu przecie, lecz w Udine, i to jedynie „wzgldem

przygotowawczej redakcyi warunków pokojowych", pod-

legajcych dopiero przekazaniu pod rozwag i sankcy

kongresow. Owiadcza obudnie, i nietylko bez Rze-

szy, ale i bez aliantów swoich, Anglii i Rosyi, Austrya

dziaa nie moe. Wysuwa nawet pozornie pomys me-

dytacyi rosyjskiej. Za poród wszystkich tych oczywi-

stych szykan, podwaajcych ca warto istotn przed-

ugody leobeskiej, nagli natarczywie o niezwoczne wy-

danie przyznanych w niej cesarzowi ziem weneckich

i wystpowa z krzykliwym protestem przeciw niepo-
danym dla Austryi, a rzekomo gwaccym zawarte pre-

liminarze, przedwczesnym i wywrotowym poczynaniom

Bonapartego we Woszech pónocnych.

Bonaparte istotnie nie zasypia sprawy na zdoby-

tym terenie woskim, gdzie czu si panem a chcia by
twórc. Mniej stosunkowo liczy si z nikym tworem

przechodnim, zbitym z uomków legacyjnych i drobno-

ksicych na prawym brzegu Po, t. j. z kruch i nie-

skadn, cho przybran ju od marca 1797 r. w pozory

konstytucyi wasnej, republik cyspadask. Wci nato-

miast dba najwicej o pooon na lewym brzegu Padu,

blisko dwumilionow cyzalpisk, t. j. by Lombardy
austryack, z przydanemi jej ju, poczci kosztem tam-

tej ssiadki, Bergamem, Cremon, Moden. Naprawi na-

tychmiast szkodliwe zboczenia, bd reakcyjne, bd ultra-

radykalne, przemycone do rzdów tymczasowych Cyzal-

piny, za jego nieobecnoci, w cigu ostatnich kampanii.

Stara si „godzi wszystkich obywateli i niszczy wszela-

kie midzy nimi nienawici, ochadza gowy gorce
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a rozgrzewa zimne''. Zaj si zarazem niezwocznie na-

daniem tej nowej rzeczypospolitej trwayci urzdze
prawnopastwowyci. To bya pierwsza jego w tym ro-

dzaju na wielk skal robota ustawodawczo-organizacyj-

na, pierwowzór tylu póniejszych, a zwaszcza polskiej.

Tkwiy tu zreszt inne jeszcze co kroku analogie gb-
sze do nastpnych powika i rzeczy polskich, „Ja i ce-

sarz (Franciszek)—mówi Bonaparte dosadnym obrazem

klasycznym—jestemy jak dwa byki, walczce o to, kto

legnie przy Italii". Znajdowa si ju wtedy zdobywca
Medyolanu, naprzeciw Austryi, w podobnym poniekd
stosunku wzgldem sprawy woskiej, jak po dziesicio-

leciu zdobywca Warszawy, naprzeciw Rosyi, wzgldem
sprawy polskiej. Austrya, biorc od niego Weneckie,

chciaa zarazem ukaza go Wochom zdrajc ich, a nie

zbawc, zgoa podobnie, jak póniej Rosya Polakom,

biorc od niego Biaostockie i Tarnopolskie.

Bonaparte ze swej strony obecnie jaknajdobitniej

temu zapobiega. Domyla si cakiem trafnie, e strona

ujemna tajnych artykuów leobeskich, powicenie We-
necyi, bdzie wnet rozgoszona przez Austry. Bez wa-

hania te popieszy zaraz ujawni stron dodatni, ura-

towanie Lombardyi, przyszej Cyzalpiny. Ustanowi dla

niej w Medyolanie, ju z pocztkiem maja 1797 r.. Ko-

mitet ustawodawczy, w czterech wydziaach wojskowo-

ci, rzdu i wychowania publicznego, sprawiedliwoci,

skarbu. Zjawia si osobicie na posiedzeniach penego

Komitetu; ywo pogania jego prace; doprowadzi je

w kilka tygodni do uoenia penej karty konstytucyjnej

i rozwijajcych j urzdze. Cigle przytem szed roz-

tropn drog poredni, usiujc czy postp gruntow-

ny ze stopniowaniem, wskazanem przez natur kraju

i ludnoci. Rozciga na ogó mieszkaców jednakie

prawo obywatelskie; dopuszcza wszystkich bez rónicy

stanu do urzdów publicznych; znosi paszczyzn, dzie-

siciny, majoraty i t. d. Ale zarazem, wbrew szczuciu
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krzykaczów medyolaskich i podnietom skrajnym pary-

skim, zachowywa miar suszn a celow. Nie przesta-

wa liczy si z waciwociami rzeczy i stosunków tu-

tejszych, z tradycyami lokalnemi, z wzgldami na klas

posiadajc, z wiar ludow, z arystokracy umysow
i rodow, z duchowiestwem. Pod koniec czerwca, w pik-

nej proklamacyi do ludu lombardzkiego, objawi urzdo-

wnie istno Republiki cyzalpiskiej. W pocztku lipca

1 797 r., na Polu konfederackiem pod Medyolanem, przy

udziale 400 tysicy uczestników, a w tem i legionistów

polskich, przy huku dzia i dzwonów, po mszy odprawionej

przez arcybiskupa na otarzu ojczyzny i pobogosawieniu

przez niego nowych sztandarów, odby Bonaparte wspa-

niay obchód federacyjny nowej rzeczypospolitej i ogo-

si nadanie jej wasnej ustawy konstytucyjnej.

Ta najpierwsza, osobicie przez Bonapartego nada-

na, uoona pod bezporednim jego kierunkiem, konsty-

tucya cyzalpiska, ze swoim Dyrektoryatem piciogo-

wym, Radami Seniorów i Juniorów i t. p., bya zapewne

wzorowana w znacznym bardzo stopniu na spóczesnej

francuskiej. Miecia ona wszake pewne odmiany, przy-

stosowane w niejakiej przynajmniej mierze do warun-

ków miejscowych. Bya naogó, jak na stan Woch owo-

czesnych, wcale liberalna. Jednak na pocztek, przy pu-

szczeniu machiny w ruch, uzna Bonaparte za nieodzow-

ne, odkadajc na rok wybory konstytucyjne, miano-

wa od siebie osoby do rzdu, dyrektorów, z Serbello-

nini na czele, ministrów, a midzy nimi ministra wojny
Biraga, nawet prawodawców. „Wyznaj,—mówi—e to

ja jestem waciwie dyrektoryatem republiki cyzalpi-

skiej,... póki ona nie nabierze tyle tgoci fconsistmicej,

by moga lata o wasnych skrzydach". W podobnym
sensie kiedy pod sam koniec odezwie si do Polaków:

„Ja sam byem królem waszym". Przemyliwa ju pod-

ówczas o „Konwencyi narodowej" wszystkich Woch,
o republice biorcej imi od Italii, a nie od Padu czy
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Alp. Nie byo to jednak jeszcze wykoualiiem, ze wzgl-
du na Austry, na stosunek do Sardynii," Toskanii, Nea-

polu, Rzymu, na silny partykularyzm samyche krajów

woskich, wreszcie iia opór zasadniczy ówczesnej poli-

tyki rzdowej francuskiej. Musia Bonaparte z Wocha-
mi, podobnie jak potem z Polsk, nietylko nawewntrz,

ale i nazewntrz, kroczy drog stopniow. I podobnie,

jak zamiast Rzpltej polskiej, Królestwa polskiego, pod-

stawi zrazu skurczon jeno tre i imie^ Ksistwa War-

szawskiego, tak teraz, zamiast Republiki woskiej. Kró-

lestwa woskiego, kiedy dopiero umoliwionych przez

Marengo, przypiecztowanych przez Austerlitz i Wa-
gram, podstawia tymczasem, obok Cyspadany, cienione
granice i nazw Cyzalpiny. A i w tej nawet nazwie, za-

miast zalecanej sobie „Transalpiny", liczonej od strony

Parya, przemyci nie bez trudu znamienne „m", liczc

Po i Alpy od strony Rzymu, i stwierdzajc tym sposo-

bem wyranie, i chodzi tu nie o przygodn zdobycz

wojenn francusk, lecz o trway zaród przyszych Woch
zjednoczonych. Zawczasu take bra przytem w rachub
póniejsze wcielenie ziem cyspadaskich do skadu sa-

meje Cyzalpiny.

Co wicej, ju obecnie Bonaparte bra pod uwag
odszkodowanie Cyzalpiny, wzamian za tracony wraz

z Wenecy wylot na Adryatyk, przez otwarcie jej z dru-

giego kraca wylotu na morze liguryjskie, t. j. przez

Genu, lub przynajmniej Spezzi. -prawa ta zreszt bya
mu szczególnie blisk i dobrze znan. Przez pochodze-

nie swe korsykaskie, osobicie interesowa si Genu,
dawn wyspy swej rodowitej tyrask wadczyni, któ-

rej oligarchiczna Signoria bya sprzyjaa wrogim dzia-

aniom Paolego, potajemnie dziaaa przeciw Francyi re-

wolucyjnej, sprzyjaa Anglii i Austryi. Mia tam stare

porachunki wasne. Zna doskonale pooenie wewntrz-
ne; zna ywioy opozycyjne przez robespierrystów ta-

mecznych, gorcych a ambitnych braci Serrów. Sam na-
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wet swego czasu, jak si rzeko, we wasnorcznej „Za-

pisce politycznej o republice genueskiej" dla paryskie-

go Komitetu ocalenia publicznego, odpowiednie by na-

kreli wskazania. Obecnie, na szersz daleko miar,

w gbszej nierównie myli, tyle w interesie francuskim,

ile dla dobra Woch wogóle, a zwaszcza Cyzalpiny, te

swe dawne genueskie myli urzeczywistni przedsi-

wzi. W takim to, cho dodatniejszym zamiarze, do po-

dobnych przecie ujemnych sposobów, jak stosowane

przed chwil wzgldem republiki weneckiej, uciek si
teraz z kolei wzgldem staroytnej jej siostrzycy genu-

eskiej. Tedy podobnie wyzyskano obecnie w Genui

pragnienia reformatorskie ywioów demokratycznych

i burzliwe wybryki radykalnych, przewanie bardzo dwu-

znacznych. Uyto obosiecznej pomocy wpywowych Ge-

nueczyków opozycyonistów, owych braci Serrów, z któ-

rych modszy wypynie póniej jako napoleoski w War-
szawie wielkorzdca. Wywoano insurekcy i kontrinsu-

rekcy, poczone z krwawemi rozruchami, spaleniem

zotej ksigi miejskiej, obaleniem posgu Dorii, zamie-

szaniem powszechnem. Sprowadzono wreszcie przymuso-

w deputacy senatorsk do Mombella, dla podpisania

poddaczego traktatu. Wprawdzie z tern wszystkiem nie-

dopite waciwie byo, skutkiem nieprzewidzianych po-

wika, cakowite zamierzenie przewodnie. W kocu je-

dnak, po kilku ju miesicach, zostay przeobraone

z gruntu „gotyckie" urzdzenia republiki i samo odwiecz-

ne jej imi genueskiej zniesione i zastpione przez now^e

„uczone" miano rzeczypospolitej liguryjskiej.

Wszdzie tutaj, w tych niezmiernie trudnych, dra-

liwych, a std czstokro nieczystych swych robotach

woskich, by Bonaparte i wtedy, i póniej, i a dodzi-

dnia, przedmiotem nadzwyczaj surowej, nieraz cakiem
znsadniczej w szczegóach, lecz zazwyczaj nie ujmuj-
cej ogóu, krytyki dwustronnej, wrcz midzy sob prze-

ciwnej, nawzajem si znoszcej. Z jednej strony, od Wo-
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chów, to niawet najznakomitszych, wystpujcych imie-

niem czystego ideau niepodlegoci narodowej, odrbnej

trdycy i lokalnej i rdzennego patryotyzmu swojskiego,

a poczci osobliwie czcych z temi wzniosemi hasami
pewn raczej gibelisk, a oportunistyczn, ku Austryi

skonno, by on pitnowany z bezwzgldnoci niesycha-

n, —której miar daje tacytowa przeciw niemu inwektywa

starego dziejopisa Yerriego, albo pioruny poetyckie „Miso-

galla" Alfierego,—^jako niecny, szataski, pod pozorami wy-

bawiciela, gnbiciel, wyzyskiwacz i zdrajca Woch. Podo-

bnym zgoa sposobem, od wielu Polaków, nawet najza-

cniejszych, a zwaszcza wiadomie czy niewiadomie ska-

niajcych si ku Rosyi, bdzie on z kolei okrzyczany

jako faszywy przyjaciel i dobroczyca, a naprawd zdra-

dli\Ny wyzyskiwacz i zy duch Polski. Z drugiej znów
strony, jeli na pówyspie potpiano go za to, i dla Woch,
jak póniej dla Polski, uczyni zamao, to we Francyi

oskarano go o to, e dla nich, jak w nastpstwie dla

Polski, czyni zaduo. Bywa on wtedy systematycznie

przez wrogich sobie polityków dyrektoryalnych pary-

skich,—i jeszcze bywa tak samo najdosowniej przez dzi-

siejszych, wojujcych z jego pamici, historyków pa-

ryskich,—wystawiany opinii publicznej francuskiej, jako

„wódz woski", pracujcy kosztem krwi francuskiej na

poytek Wochów oraz wyniesienie siebie samego we
Woszech, i bodaj na zdobycie tam dla siebie korony kró-

lewskiej. W rzeczy .samej, latem 1797 r., odebra Bonaparte

w Mombellu bardzo ciekawe, a wielce podejrzane, pa-

chnce zdaleka podejciem prowokatorskiem, pismo ano-

nimowe, wymownie doradzajce mu zaj si odbudowa-
niem Woch na wasn rk, „zosta naczelnikiem tego

imperyum (woskiego), zatrzymujc na wasnym swym
odzie cz armii francuskiej,... dla wykonania takiego

planu".

Oczywicie zamierzenie podobne nigdy naseryo nie

postao mu w gowie, choby ju tylko dlatego, e zbyt

jasno pojmowa, jak ono byoby dla zgubnem i wrcz
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niewykonalnein, e lepiej od kogokolwiek zna sabo
wosk i potg francusk, e wreszcie wiksze ju nie-

równie, zakrojone na Francy, na Europ, wiatowe pia-

stowa ambicye i zamysy. .Ju nawet poczyna wtedy

Bonaparte myl nawskro realn, nie sam tylko, jak

przed paru laty, wyobrani, wybiega a daleko ku

Wschodowi, na pówysep bakaski, dokd teraz wprost

przez Dalmacy, wiody go odziedziczone lady wenec-

kie. Wyprawia agentów, bd urzdowych, bd te
i tajnych, patnych z prywatnej szkatuy Józefiny, do

Bonii, Serbii, Rumelii, Morei, Mainy, „staroytne] Spar-

ty'', na wyspy joskie, Korfu, Zante. Planowa ju tak-

e zawczasu opanowanie Malty, oraz wypraw zdobyw-

cz do Egiptu. Porozumiewa si z Ali pasz albaskim

w Janinie, skadajcym mu „hod i uwielbienie", jako

„silnemu mowi wielkiego narodu" francuskiego. Za

stoem swoim w Mombellu, w obecnoci zaproszonych

patryotów greckich, pozwala generaowi Augereau wzno-

si toasty pomienne „za odbudowanie Grecyi republi-

kaskiej". Uwanie wysuchiwa opowieci starego Gre-

ka entuzyasty Stephanopola o dokonywanych ongi na

jego ojczynie, pod rzekomem hasem jej wybawienia,

okrutnych gwatach Orowa, haniebnych podstpach Ka-

tarzyny. Po raz pierwszy zgbia naocznie celowe i da-

lekie sposoby i widoki polityki rosyjskiej na Wschodzie

i zastanawia si bezporednio nad wielkiem zadaniem

odparowania jej, albo nawet objcia po niej sukcesyi.

A poza tem wszystkiem, jakkolwiek doniose i powika-

ne to byy sprawy, przecie tysic jeszcze innych, nie-

skoczenie naglejszych i zawilszych,- toczyo si razem

w jego gowie, podczas niniejszych pozornych w Mom-
bellu wywczasów. Królowa on tu obecnie, po zawartym

rozejmie, w dworskim, monarszym niemal przepychu

i blasku, w otoczeniu maonki, rodzestwa, wietnej ge-

neralicyi, dzielnej modzi wojskowej, uroczych kobiet,

paszczcej si arystokracyi, kornych dyplomatów, zna-
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komitych uczonych i artystów. Okadzany by hymnami
pochwalnemi wierszem i proz, bawi si, biesiadowa,

odbywa wycieczki nad pobliskie jeziora woskie. W po-

godnej napozór równowadze duclia zaywa zasuonego
owocu swych wysile i zwycistw. Za pod zudnemi
temi pozorami, by naprawd wci pogrony w pracy

cikiej, napreniu czujnem, niepokoju gorczkowym.
Niepokojc zewszechmiar bj^a postawa Austryaków,

którycli krtactwo negocyatorskie grozio kadej chwili

nagem zerwaniem rozejmu i rokowa pokojowych, oraz

niespodzianem wznowieniem kroków wojennych. Ale naj-

bardziej niepokojc pozostawaa przedewszystkiem

brzemienna niespodziankami postawa Dyrektoryatu, Fran-

cyi, Parya.

Rozbicie osobiste wewntrz Dyrektoryatu paryskie-

go obostrzao si i róniczkowao coraz bardziej, w mia-

r jak zaogniao si i wikao z dnia na dzie przesile-

nie zasadnicze wewntrz Francyi porewolucyjnej. Rewo-
lucya obalia star monarchi francusk, zastpia j po-

tnie w nadzwyczajnych okolicznociach doranej sa-

moobrony narodowej, lecz nie zastpia jej bynajmniej

w zwyczajnym trybie ycia spoecznego. y pod Kon-
wency byo nazbyt ciko, pod Dyrektoryatem nazbyt

ndznie, pod obojgiem, co gówna, nazbyt niepewnie.

Niepewno, tymczasowo tych nowych form rzdzenia
raco odbijaa od wypróbowanego bdcobd odwiecz-

nego statku zniesionej dawnej formy królewskiej. Dopie-

ro w nastpstwie konsulat i cesarstwo miay na dusz
met dowodnie okaza, i Francya jednak potrafi rzd-
nie sobie poradzi, skonsolidowa si, bez starej swojej

dynastyi. Ale w chwili niniejszej, w braku takiego je-

szcze dowodu, istnia raczej dowód przeciwny wczoraj-

szej anarchii jakobiskiej, dzisiejszego bezrzdu dyrek-

toryalnego. Std za istniao przewiadczenie ród wie-

lu bardzo ludzi, bdcych mianowicie na urzdach wy-
szych, zwaszcza cywilnych, cho poczci take i woj-
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skowycli, e tak dalej trwa nie moe, e wypadnie

wróci do króla. Chodzioby tedy ju tylko o to, kto

i jak tego dokona, przj^suy si i zasuy wróconemu
panu: i o to midzy podobnie mylcymi najskrytsza po-

sza walka. Carnot, wraz z figurantem Letourneurem,

widocznie skaniaby si najchtjiiej wprost ku Bourbo-

nom, ku prostej restauracyi Ludwika XVIII. Barras, za-

nim póniej, po pozbyciu si Carnota, w tym samym b-
dzie próbowa kierunku, obecnie woaby zapewne wy-

niesienie linii orleaskiej, modego Ludwika Filipa, cho
zreszt wci by zalenym od wasnej chwiejnej wiary

lub niewiary w moliwo utrzymania jeszcze istniej-

cych stosunków. Od tego za znowu zaleao chwiejne

jego stanowisko wzgldem trzeciej mocnej w Dyrektorya-

cie gowy, majcego tak wiar i zdeklarowanego te,

pospou z figurantem Lareveillerem, szermierza republi-

kaskiego status quo, Reubella. Trudno gówna pole-

gaa na trafnem oszacowaniu szans wzajemnych republiki

a restauracyi, rzeczywistej z obu stron siy rozrzdzalnej,

prawdziwego nastroju kraju a szczególnie stolicy.

W Paryu, którego stan chorobliwy rozdarcia i ocze-

kiw^ania, w tej wanie przeomowej dobie, nienajgorzej

midzy innymi odczu i odmalowa przenikliwy wiadek
naoczny polski, przybyy wiosn 1797 r. nad Sekwan,
trzy gówne podówczas cieray si fakcye. Pierwsz
stanowili t. zw. „exclusifs^,—nazwa znacznie póniej je-

szcze dochowana w epigonowych zwizkach tajnych

niemieckich y,Unhedingte'' , a i w polskich pokongreso-

wych, — t. j. „bezwarunkowo" obstajcy za czyst kon-

stytucy jakobisk 1798 r. Byy to szcztki dawnej

„Góry" konwencyjnej, rozbici robespierzyci i baboeuvi-

ci, styczni poniekd pogldowo i osobicie z „jakobina-

mi polskimi". Marzyli oni spiskowo o rozdmuchaniu spo-

pielonych arów rewolucyjnych, a nie zdawali sobie

sprawy, zwyczajnie jak zapalecy radykalni, e mieli

poród siebie peno braci faszywych, prowokatorów
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i szpiegów, i e byli naprzemiany niewiadomem narz-

dziem jednakowo im nienawistnych, zmagajcych si
midzy sob, ywioów restauracyjnych a rzdowych.
Drugi odam stanowili „aktualici", jak wcale dobrze

ochrzci ich ów obserwator Polak, Woyda, ówczeni rz-
dowcy francuscy w sensie najogólniejszym, z którymi

trzymao z musu umiarkowane skrzydo wychodcze pol-

skie. Byli oni niewtpliwie najsilniejsi liczebnie, lecz

najsabsi moralnie, gdy bardzo mao ród nich byo
istotnych zwolenników^ brudnego rzdu dyrektoryalnego,

a najwicej takich, co w rzdzie upatrywali jedynie zo
mniejsze, w porównaniu z grocem obosiecznie zem
wikszem, powrotem do anarchii jakobiskiej albo samo-

woli rojalistycznej. Trzecie wreszcie stronnictwo stano-

wili rojalici, t. zw. „dichiens'^, zasilani rosncym teraz

do stolicy napywem emigrantów i ksiy. Zogniskowa-

ni w klubie Clichy, zrcznie zagarniali oni w swe rce
kierunek pozorny stoecznej opinii publicznej; wnet wy-

górowali w miejscach zebra publicznych. Operze, tea-

trach, kawiarniach, a szczególnie w prasie. Mieli nawet
swoj wasn, polityczno-dyplomatyczn, tajn agency
parysk, rozgazion po caej Francyi, cile równie
skomunikowan z rzdami koalicyjnemi, bardzo ruchliw
a bardzo do samozudze skor. W istocie, skadaa si
ona przewanie z wartogowów, w rodzaju póniejszego

napoleoskiego w Warszawie ambasadora, ksidza Prad-

ta, a poczeci take z podesanych zdrajców. To te
niebawem niefortunna ta agencya, cho osoniona opiek
oddanego Carnotowi ministra policyi, zaprzedanego An-

gli Cochona, wpada w sida kontrpolicyjne Barrasa

i Reubella, i w kocu stycznia 1797 r. odkryt i uwi-
zion zostaa. Pomimo tej katastrofy spiskowej, dziaa-

cze królewscy nie przestawali i nadal pracowa ener-

gicznie, sposobami odtd rzekomo legalnemi, na gruncie

najbliszych pierwszych wyborów odnawiajcych do cia

prawodawczych. W rzeczy samej, te wybory, dopenio-
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ne w maju 1707 r., przy cicheiu spóczuciu dyrektoryal-

nej prawicy i zaufanych jej ministrów spraw wewntrz-
nych i policyi, a podobno take dziki raachiawelskiej

wstrzemiliwoci lewicy dyrektoryalnej, pragncej roz-

mylnie doprowadzi rzeczy do ostatecznoci, zakoczy-

y si waln porak rzdu. Wysza std znaczna wik-
szo opozycyjna, cho przewanie w ksztacie umiar-

kowanej masy biernej, lecz koniec kocem idca na r-
k czynnej iuicyatywie spiskowej skrajnej, w tym >vy-

padku restauracyjnej,—zjawisko stale odtd we Francyi,

a i gdzieindziej, a do dzi dnia widoczne. Odrazu te
ogromna wikszo przeciwrzdowa wytworzya si
w Radzie Starszych, a zwaszcza Piciuset. Do samego
Dyrektoryatu wszed nastrojony wicej ni „umiarkowa-

nie" Barthelemy. Omielone takim sukcesem gortsze

ywioy rojalistyczne, ju mienic si panami pooenia,
zaczepn przybray postaw w Izbach, klubach, dzienni-

kach. Wnet poczto tu o stanowczym przemyliwa
przewrocie, W tym celu odpowiedniego zawczasu znale-

ziono wykonawc, generaa Pichegru. Obrany prezyden-

tem Rady Piciuset, by on potajemnie w rku preten-

denta Ludwika i w porozumieniu zbrodniczem z nie-

przyjacielem. Tajemnica tej zdrady, cho najstaranniej

strzeona, trafunkiem, z pochwyconych Austryakom pa-

pierów, wykryta zostaa przez Moreau, który jednak,

z waciw sobie ostron chwiejnoci, wola n^razie

nie wydawa tak niebezpiecznego odkrycia. Zreszt
w obozie rojalistycznym rachowano przynajmniej na

neutralno chwiejnego wodza armiii reskiej; a zabez-

pieczono sobie poparcie paru modszych generaów, po-

dobno nawet tak wybitnego, jak przeniesiony wanie
z armii sambryjskiej do woskiej, ambitny i krty Ber-

nadett.

Ale i z drugiej strony, ród obroców zagroonej

wadzy dyrektoryalnej, bronicych gównie skóry wa-
snej, nie zasypiano sprawy. Bardzo sprytnie pozwolono
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zbyt zaufanym w swych sukcesach przeciwnikom mani-

festowa si za emigrantami i Kocioem, puszcza si na

reakcyjne wystpienia publiczne i wnioski prawodawcze,

odkrywa tym sposobem przedwczenie swe karty i kom-
promitowa si wobec kraju i armii. Jednoczenie, likwidu-

jc w maju 1 797 r, spraw Baboeufa z rzekom stosunkowo

Avyrozumiaoci, odwoano si pocichu do stoecznych y-
wioów „bezwarunkowych", jako podrcznej siy moralnej.

Przedewszystkiem za odwoano si do armii, jako roz-

strzygajcej iu wtedy siy faktycznej. Od wojsk, jeszcze

naogó skro radykalnie usposobionych, zapewniono sobie

stosowne adresy zbiorowe republikaskie. Poszukano

te gotowego do obrony rzdu wodza. W tym za celu,

z pominiciem Bonapartego, oraz z uwagi na chwiej

-

no Moreau, porozumiano si z zapalonym i energicz-

nym Hochem. Ju w poowie lipca t. r. doszo do pierw-

szego znamiennego starcia. Wówczas to mianowicie Car-

not, cznie z Barthelemym, pewien swej przewagi opozy-

cyjnej w Izbach, na sesyi dyrektoryalnej wniós dymisy
niedogodnych sobie ministrów, nie posiadajcych zaufania

cia prawodawczych. W odpowiedzi na to, zaskoczony

zosta znienacka wrcz przeciwn uchwa wikszoci,
Barrasa, Reubella, Lareveillera, o dymisyi najzaufa-

szych swoich ministrów, Cochona, Petieta i innych, o po-

wierzeniu natomiast wydziau wojny w rce Hocha, a osta-

tecznie starego generaa Scherera, za wydziau spraw

zagranicznych, z aski Barrasa, w rce zdobywajcego
sobie nareszcie upragniony ten posterunek, najpowoa-
szego i najnikczemniejszego zawodowca, Talleyranda.

To starcie znamienne, przedwstpny niejako zamach stanu

w zakresie ministeryalnym, przerazio i rozjuszyo opo-

zycy. Byo ono przegrywk do niedalekiej ju rozprawy

walnej; a jakkolwiek rozstrzygnite pomylnie dla wik-
szoci dyrektoryalnej, nie przesdzao jeszcze bynajmniej

kocowego tej rozprawy wyniku i zostawiao rzeczy

w stanie jaknajmocniej napronego przesilenia.
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Bonaparte, ród caej tej zbierajcej si burzy, po-

zornie poza nawiasem, we wielorakim jednak wzgldzie
pozostawa pod najdotkliwszym jej naciskiem. Przede-

wszystkiem by on tedy uciniony, naraony srodze,

w stosunku do arcydoniosej dla niego w tej chwili spra-

wy wszcztych ukadów pokojowych z Austry. Jak

w caej, solidarnej ze spiskiem rojalistycznym francuskim,

Europie monarchicznej, w Londynie, czy Petersburgu,

tak naj szczególniej oczywicie w Wiedniu, radonie le-

dzono rosnce kopoty wewntrzne Republiki. Z godziny

niemal na godzin wyczekiwano tam szczliwej wieci

o przewrocie paryskim, upadku Dyrektoryatu, przywo-

aniu Bourboaów, lub ^chociaby o dalszych w tym kie-

runku przygotowaniach, o nowej wojnie domowej, obez-

wadniajcej Francy. Otó w tych to mianowicie wido-

kach i rachubach tkwi sekret i spryna gówna zagad-

kowej, opornej i zwlekajcej taktyki austryackiej, w pro-

wadzonych od rozejmu leobeskiego, bezpodnych rokow^a-

niach pokojowych. W kadym za razie, liczono w Wie-
dniu przynajmniej na znaczne osabienie stanowiska,

jeli nie zupene zachwianie, albo nawet odwoanie Bo-

napartego. Istotnie, w rozgrywajcem si przesileniu

domowem nie mia on oparcia nigdzie, chyba w sobie

samym. Mia przeciw sobie, co gówna, zazdrosn ry-

walizacy innych wodzów najpierwszych. Nienawidzi
go miertelnie dawny szkolny jego przeoony, Pichegru.

Boczy si na niego mocno Moreau, z którym podejrze-

wali si nawzajem o rozmylne krzyowanie operacyi

i postpów obustronnych. Podobnie boczy si na Hoche,

ostro krytykujc jego kampanie woskie, zowic go po-

gardliwie „uczniem swoim, ale nigdy mistrzem'-. I nawet
obecny jego podkomendny, Bernadotte, z zawici zja-

dliw i gaskoskim sprytem stara si bródzi mu i szko-

dzi. Szkodziy Bonapartemu nietylko u tych rywalów
zawodowych, lecz i w koach rzdowych paryskich, same
jego niesychane zwycistwa, niebywaa fortuna. Dla
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Barrasa by on gronym niewdzicznikiem; dla Reubella
zawsze podejrzan kreatur Barrasa; za od yczliwego
napozór Carnota wydawany by na pastw rojalistom,

zawzitym osobliwie na swego w dniu vendemiaira po-

gromc. Napastowany gwatownie w oddanej im prasie,

niebawem, w czerwcu 1797 r., przez wybitnego ich

mówc, Dumolarda, wprost postawiony by niejako w sta-

nie oskarenia z trybuny Rady Piciuset, za pogwace-
nie Wenecyi, „które bodaj zrówna si w dziejach z po-

dziaem Polski". Tak oburza si po hipokrycku mówca-
emigrant, dobrze chyba wiadomy cikiej winy rzdów
królewskich i emigrantów francuskich wzgldem podzie-

lonej Polski. Oskarycielski ten wniosek, przekazany

do rozpatrzenia umylnej komisyi Rady, posiada znacze-

nie niezmiernie dotkliwe. Godzc bowiem w czyn do-

konany wenecki, tem samem podwaa oparte na kombi-

nacyi weneckiej preliminarze leobeskie i biece ukady
pokojowe. Do tego za mierzyli zarówno rojalici, prze-

ciwni ustatkowaniu Republiki, jakote zazdrosna genera-

licya i dyrektorowie, przeciwni ustatkowaniu górujcego

stanowiska Bonapartego.

Z takich najrozmaitszych, najsprzeczniejszych, a zgo-

dnie przeciw niemu kierujcych si pobudek i czynni-

ków, wynikay najdziwniejsze, najniespodziasze prze-

szkody i groby dla prowadzonej przez niego obecnie

sprawy pacyfikacyjnej. Jedna z najosobliwszych podob-

nych niespodzianek w tym to mianowicie czasie insce-

nizowan zostaa, ni std ni zowd, kosztem polskim,

kosztem opakanej konfederacyi polskiej, wci bieduj-

cej beznadziejnie na Wooszczynie. Wysiadywali tam

nieszczni konfederaci przewanie w imi serdecznej

ofiarnoci patryotycznej, lecz toczeni take byli warchol-

stwem, szpiegostwem i zdrad, oszukiwani przez samego
niecnego przywódc, Ksawerego Dbrowskiego, oddaj-
cego si potajemnie w rce i na usugi Rosyi. Owó,
w czerwcu 1797 r., nagle podjta std zostaa, pod bryga-
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dyerem Denisk, szalona wyprawa zbrojna paruset kon-

federatów wooskich na Bukowin i Galicy, zakoczona
oczywicie natychmiast klsk, rzezi i stryczkiem. B-
dc poniekd spónionem echem poprzednich „rewolu-

cyjnych" zapowiedzi Delacroix do Ogiskiego, zostaa

ona teraz wyjtonan nie bez udziau bdto tajnej za-

chty Dubayeta i Carry, z wyszych wojskowo-polity-

cznych natchnie francuskich, bd te równolegej naj-

tajniejszej prowokacyi ze róde rosyjskich, by moe
poczci i austryackich. W kadym za razie, nieszczsna
ta wyprawa przeznaczon bya przez waciwych swych
inspiratorów do pokrzyowania i tym dalekim sposobem
porednim, obok tylu bliszych bezporednich, roboty

pacyfikacyjnej Bonapartego.

IV

Bonaparte tym wszystkim skombinowanym prze-

ciwnociom podziemnym stawia czoo z energi obrotn,
chytr i tward. Pochwyci dowody pisemne, kompro-
mitujce sprzedajno Barrasa w interesie weneckim. Od
uwizionego agenta bourboskiego, a wraz rosyjskiego,

angielskiego, austryackiego, emigranta Antraigua, nadzwy-
czaj sprytnie wydoby inny znów dowód, kompromitujcy
knowania Pichegru, a tem samem ubocznie obnaajcy dzi-

wn dyskrecy Moreau. Powiadomiony najdokadniej przez

posanego do Parya Lavalletta o powikaniach tamecznych,

Bonaparte pozwala kompromitowa si w nich najgro-

niejszemu spózawodnikowi swemu, krewkiemu Hochowi,
sam unikajc osobistego wdania si przed czasem. Na-
sanego sobie z nad Renu do Woch bystrego obserwa-
tora, najzdolniejszego obok Klebera po tamtych, wodzach,
generaa Desaix, cho nie móg ukry przed nim p.o-

rywów swojej ambicyi, umia przecie olni polotem
swego geniuszu. W gwatownej na wniosek Dumolarda
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odprawie, uderzajc w samo sedno rzeczy, owiadcza
wrcz, e „oskarany jest dlatego, bo robi pokój",

i ostrzega gniewnie, e „miny ju czasy, kiedy ndzni
adwokaci i gadacze gilotynowali onierzy". Do oddzia-

ywania na republikask opini stoeczn uywa pono
take zrcznego pióra Sukowskiego, pod postaci kie-

rowanych przeze do radykalnych paryskich jego przy-

jació, listów ostentacyjnych z kwatery gównej, wyu-
szczajcych rzeczowo i dobitnie—acz nie bez pewnej ze

strony Sukowskiego resewatio mentalis — konieczno
zawartych prelimiiiarzów i wszcztych rokowa pokojo-

Avych. Gównej groby dla dojcia pokoju i dla samego
siebie trafnie dopatrywa si obecnie w deniach re-

stauracyjnych, przeciw którym te energicznie popiera

teraz i podnieca wikszo dyrektoryaln. Dostarczy
jej w tym celu, wcigu lipca 1797 r., od wszystkich swo-

ich dywizyi, nawet od dwuznacznego, lecz 'zmuszonego

do zdeklarowania si Bernadotta, podanych adresów

i petycyi zbiorowych, owiadczajcych si za Republik
w tonie bardzo stanowczym i ostrym. Sam w ognistej

z tego powodu odezwie do armii z poowy lipca, w ro-

cznic rewolucyjnego wita narodowego, zapowiada
gronie, e „rojalici z chwil, gdy si tylko uka,
przestan istnie" i e w razie potrzeby ruszy przeciw

nim z armi na Pary. W rzeczywistoci zreszt ani

myla, wypuszczajc n ajcelniejsz dla siebie spraw
wojny i pokoju, \\ ewasnej osobie topi si w trzsawi-

sku paryskiem. Umocniony wiadomoci o pomylnym
przewrocie ministeryalnym, posa tam w kocu lipca,

z petycyami wojskowemi, zapalonego jakobina, generaa

Augereau, jako swego zastpc a rami zbrojne dyrek-

toryalne do uwieczenia rozpocztego dziea stanowczym

zamachem stanu. Jednoczenie nie przestawa, zwaszcza

od lipca, raz po razie przynagla Dyrektoryatu do bez-

wzgldnego wystpienia przeciw spiskowi rojalistycznemu

w Radach, klubach, gazetach. Podnosi przytem z naj-

Napoleon a Polska II. 10
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wikszym naciskiem, i w miar rosncych, choby tylko

pozornych, szans tego spisku, odpowiednio sabn mu-

sz szanse pokoju.

Istotnie, w tym to czasie krytycznym, kiedy wa-
nie upyn termin trzymiesiczny, wyznaczony w kwie-

tniowych preliminarzach leobeskich do zawarcia pacy-

fikacyi ostatecznej, rokowania pokojowe z Austryakami
stany na punkcie martwym. Wtedy to mianowicie, w dru-

giej poowie lipca 1797 r., nowe zwlekajce noty o dwóch
kongresach, o protecie przeciw Cyzalpinie i t. p., zo-
one zostay w Udinie przez penomocników cesarskich.

Zaraz potem najustpliwszy z nich, margrabia Galio,

waciwy sprawca umowy leobeskiej, przedstawiciel po-

kojowych prdów dworskich, faworyt cesarzowej i prze-

ciwnik Thuguta, odwoany zosta do Wiednia, pozosta-

wiony za natomiast twardy i podstpny Merveldt, do

kontynuowania uudnej gry dyplomatycznej. W powie-

trzu najwyraniej zdao si wisie bliskie zerwanie uka-
dów, wznowienie wojny. „Widoczn jest rzecz, — pisa

Dyrektoryatowi Bonaparte, który zreszt, nie kwapic
si bynajmniej do prónych dylatoryjnych targów w Udi-

nie i wyprawiwszy tam Clarka, sam cigle jeszcze trzy-

ma si w odwodzie w Mombellu i Medyolanis,—e dwór
wiedeski dziaa w zej wierze i umylnie zwleka, aby
doczeka si wyniku naszych spraw wewntrznych...
Niepodobna ju ywi adnej nadziei, ani te powtpie-
wa, e jestemy haniebnie oszukiwani". Donosi zara-

zem o nowych popiesznych zacigach austryackich

przeszo 40 tysicy ludzi, przewanie jazdy, kierowa-

nych w stron Woch. da postawienia cesarzowi ul-

timatum o zakoczeniu ukadów przed upywem sier-

pnia 1797 r., pod grob natychmiastowego rozpoczcia
kroków zaczepnych. Byby to bowiem termin najpóniej-
szy do otwarcia kampanii jesiennej, zanim wczesne w gó-

rach chody i niegi uniemoliwi szybk i skuteczn
ofensyw ponown na Wiede. Domaga si ju z góry
w tym celu poczenia armii Renu i Sambry do pot-
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nej skrzydowej dywersyi. Domaga si zwaszcza wzmo-
cnienia wasnej swej armii przez cztery póbrygady pie-

sze i 3000 jazdy, poczem „przyrzekam, i stan w Wie-

dniu na niwa, zcz si nad Dunajem z armi resk
i bd poi chopów wgierskich winem tokajskiem". Je-

dnakowo w tej pobudce bojowej Bonaparte napoy tylko

by szczerym. W gruncie rzeczy pragn grozi wojn dla

tem rychlejszego wymuszenia pokoju. W tym te duchu

ju w sierpniu wywntrza si przed nowym ministrem

spraw zagranicznych, Talleyrandem, w którym wicej
ni w caym Dyrektoryacie wyczuwa zdatnoci politycz-

nej. Wszake znowu musia wystrzega si, eby bd-
cobd, w razie nagego wybuchu wojny, nie zosta za-

skoczonym przez Austryaków, albo bodaj uprzedzonym
przez ofensyw Hocha, z którym liczy si najwicej.

Waciwie, w tych krytycznych miesicach letnich 1797

r., w orodku przeomowego okresu pomidzy rozejmem

leobeskim a pokojem campoformijskim, znajdowa si
Bonaparte w pooeniu poniekd wcale podobnem do

tego, w jakiem znajdzie si po leciech dwunastu, latem

1809 r., pomidzy rozejmem znaimskim a pokojem schoen-

bruskim. Alici tym razem, przy nieskoczenie mniej-

szem jeszcze dowiadczeniu i potdze, mia do czynienia

z militarno-politycznem przesileniem dwakro duszem,
pórocznem, a podwójnie trudnem, bo warunkowanem
nietylko przez wykrtne intencye nieprzyjacielskie, ale

najgówniej przez zaznaczon gmatwanin rzeczy we-
wntrznych francuskich, których on jeszcze nie by panem
wszechwadnym, lecz dopiero spóczynnikiem zawisym.
Najniezawodniej yczy sobie teraz pokoju; niewtpliwie

te straszy wojn dla osignicia pokoju. Zarazem je-

dnak, w pewnych zwaszcza chwilach wyszego napi-
cia, winien by myle o wojnie cakiem naseryo. Wzgld-
na chwiejno podmiotowa odpowiednich jego zarz-

dze i zamierze w dobie przechodniej niniejszej,

wynik konieczny przedmiotowej chwiejnoci pooenia,
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musiaa sposobem nieuniknionym odbi si równie na

ówczesnym jego stosunku do sprawy polskiej wogóe,

a legionowej w szczególnoci.

Ze spraw t obecnie coraz czciej i to najrozma-

iciej, bezporednio i porednio, miewa do czynienia Bo-

naparte. Przedewszystkiem o wyparcie si jej niezwocz-

nie nagabywany by natarczywie przez Austry. „Pola-

cy mocno niepokoj cesarza - donosi Dyrektoryatowi

w pocztku czerwca — Istotnie, z gbi Polski wie-

lu przybywa oficerów, a onierzom strój polski ta-

kie sprawia ukontentowanie, e podwaja si przez to

ich zdatno. Galio owiadczy mi, e cesarz byby go-

tów da dowód swej chci przyczynienia si do spo-

'koju wewntrznego Republiki naszej przez rozwiza-

nie korpusów emigranckich francuskich ( w cesar-

stwie). Ale jednoczenie liczy na wzajemno z naszej

strony, w stosunku do Polaków, a wic, jeli nie na zupene
rozpuszczenie (legionów), to przynajmniej na zmiany (or-

ganizacyjne) celem wykonania tego zamiaru". Jak zapa-

trywa si 13onapa]'te na t obosieczn insynuacy au-

stryack i jak by dalekim, nie czekajc zgoa w tym
wzgldzie skazówek dyrektoryalnych, od uczynienia jej

zado, okazuje si najdobitniej ju z ówczesnego jego

wzgldem Polaków postpowania. Wanie w tym sa-

mym bowiem czasie, kiedy owa insynuacya czynion mu
bya przez penomocnika cesarskiego w Mombellu, ycz-
liwie goci on tutaj u siebie nie majcych pewnie a-
dnego o niej pojcia generaów Dbrowskiego i Wiel-

horskiego, mdrze rozstrzyga draliwe zatargi wewntrz-
ne polskie i mocno utrwala przysz organizacy legio-

now. Co wicej, jawnie nawet nie waha si uwyda-
tnia swego budzcego si do broni polskiej upodobania,

powierzajc czasowo trzystu legionistom Polakom pe-
nienie stray przybocznej przy swej osobie w paacu
mombellijskim. Byo to zaszczytem wysoko w armii wo-
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skiej cenionym, a dotkliwie musiao razi Austiyaków, dla

których ci legionici byli zbrodniarzami stanu. Jednako-

wo, by moe z uwagi na austryacki m' tym wzgldzie
niepok<5j i nacisk, a take na wieloznaczny artyku leo-

beski o wzajemnej „spokojnoci wewntrznej", Bona-

parte równie i pewne porednie na wszelki wypadek
piastowa pomysy. Tak oportunistyczn powodowa si
myl, gd}' w poowie czerwca, jak wspomniano, wj^pra-

wi Zajczka do Brescii, dla utworzenia tam oddzielne-

go batalionu polskiego, w t5'^sic ludzi, na subie bre-

ciaskiej, jakgdyby unikajc zbyt widocznego rozrostu

pierwotnej przy Cyzalpinie formacyi legionowej, najbar-

dziej kójcej w oczy cesarza.

T gówn formacy orodkow tymczasem nieustan-

nie dalej rozwija i doskonali Dbrowski, po powrocie

z Medyolanu do Bologni. Kompletowa oficerów, uczy
onierzy, codzie osobicie odbywa z nimi wiczenia
na placu broni boloskim Montagnola. Pracowa po swo-

jemu, zawzicie i owocnie, cho nie bez cigej biedy

i przeszkód, pyncych z nieszczsnej choroby wani
stronniczych i osobistych. W pocztku lipca 1797 r. ode-

bra od Bonapartego rozkaz opatrzony rzadkim wodza

naczelnego dopiskiem wasnorcznym „pozdrowienie, sza-

cunek i przyja",— udania si z tysicem ludzi wstecz

z Bologni do Reggia, dla poskromienia wybuchych tam

zamieszek. Z draliwej tej misyi wywiza si szybko

i bezki^wawo, z cliwalebnem umiarkowaniem, ku zado-

woleniu samyche umierzanych mieszkaców. Zasuy
sobie nawet na szczególn podzik miejscowego bisku-

pa, któr}^ nie nawyk do podobnej wyrozumiaoci ze

strony wasnych rodaków suby francuskiej i nauczy
si ceni ludzko i karno polskiego dowódcy i o-
nierza. Tutaj to zjecha do Dbrowskiego go miy,

zdawna oczekiwany Wybicki. Ten, jak si rzeko, pomi-

mo srogiego zawodu, doznanego w kwietniu skutkiem
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przedugody leobeskiej, nie przestawa i nadal wraz

z Barssem i Prozorem, a przy poparciu yczliwego Bon-

neau, trudzi si w Paryu nad drog sobie spraw zwo-

ania Sejmu Wielkiego do Woch. Daremnie jednak

w tej sprawie W3'prawia wspomnione do kraju odezwy.

Daremnie ze wspomnion naglc zapisk kongresow

zwraca si do Dyrektoryatu. Nie móg doczeka si ani po-

mylnej rezolucyi od obojtnego, pochonitego wasnemi

kopotami rzdu francuskiego, ani te pomylnej wieci

z Polski od wyprawionych tam i na losy niepewne na-

raonych wysaców. Zniecierpliwiony, z gow wci
pen tego przedsiwzicia reprezentacyjnego, a z nie-

ocenionym zapasem dobrej woli i otuch}^ wybrawszy si

nareszcie z Parya, pieszy obecnie Wybicki zczy
si z przyjacielem Dbrowskim i podziwianym zdaa Bo-

napartem.

Dbrowski od przybycia do Reggia trwa w m-
czcej niepewnoci i wyczekiwaniu dalszego rozwoju

wypadków. Chodziy mu po gowie plany najrozmaitsze.

Midzy innemi, ju podówczas byo podobno brane na

uwag skierowanie legionistów na wyspy joskie i prze-

dostanie si tamtdy do Albanii, na terytoryum tureckie.

Ju nawet wyprawieni zostali na Corfu, na zwiady,

dwaj zaufani oficerowie legionowi. Byli to pukownik
Chamand, Polak wyborny, pochodzenia francuskiego,

niegdy oficer fizylierów armii sejmowej i insurekcyjnej,

mianowany szefem pitego batalionu w legiach, oraz major

Zawadzki, drugi adjutant sztabowy Dbrowskiego. Tutaj

te, do Reggia, nadesza wtedy, w lipcu 1797 r., pierwsza

gucha jeszcze wiadomo o wyprawie wooskiej Deniski,

budzc zarazem niepokój i nadziej. Skdind znów ode-

bra tu Dbrowski w tym samym czasie od wybitnego

przedstawiciela grupy wychodczej weneckiej, stycznego

z prdem raczej austrofilskim, projekt odezwy do Bona-

partego, po)'uszajcy spraw odbudowania Polski pod
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skrzydem jednego z mocarstw rozbiorowych, zapewne
Austryi. Wymówi si wszake rozwany twórca legio-

nów od podobnego wystpienia, powstrzyma si od

wszelkich kroków niewczesnych. Uoy natomiast, w po-

cztku lipca, gorce w tonie a ogldne w treci pismo

polityczne do wodza naczelnego. Pomijajc narazie

wszelkie dalsze konjunktury, a nawet wan spraw sej-

mow, podnosi w niem najgówniej sam kwesty zasa-

dnicz udziau Polski w przyszych zbiorowych uka-
dach pokojowych. „Przedugoda pokoju (leobeska) — pi-

sa tutaj — nagle zniweczya wszystkie nadzieje nasze.

Ale... moemy oczekiwa, e... uzyskamy prawo nieza-

przeczone reprezentacyi narodowej na kongresie 'poko-

ju... Nie chcemy przecie czyni tego kroku, ani adnego
innego, nie zasignwszy uprzednio rady Twojej, oby-

watelu generale, którego wszyscy Polacy uznaj za ar-

bitra Polski (arhitre de la PologneJ... Powierzamy Ci losy

nasze,' a nie moglimy w lepsze zoy je rce". W ta-

kim tonie po raz pierwszy imieniem polskiem przema-

wiano do Bonapartego. A cho byo w tem a nadto

pochlebstwa, byo te do przeczucia prawdy. Ukada-
jc dopiero to pismo, jeszcze przed jego wysaniem. D-
browski przywoa do Reggia Wielhorskiego, dla W3''su-

chania jego równie opinii. Poczem wnet pogna go

W tropy przebierajcego si wanie tamtdy, w powro-

tn z Woch drog do kraju, Stanisawa Potockiego, ce-

lem naradzenia si z tym wpywowym statyst oraz po-

zyskania przez niego zgody i poparcia brata jego, Igna-

cego, i marszaka Maachowskiego. Misya ta zreszt, jak

byo do przewidzenia, wydaa wynik niezbyt pociesza-

jcy. Ostrony Stanisaw Potocki owiadczy wprawdzie

Wielhorskiemu, „e projekt reprezentacyi jest jeden,

który Polsk zbawi potrafi, e projekt zwizku z ce-

sarzem,— t. j. z Austry, myl stosunkowo najstrawniej-

sza jeszcze dla magnateryi wychodczej w niniejszej
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chwili przedpacyfikacyjnej — wszystkim, nawet podug
niego i Moskwie dogadzajc, uda si koniecznie musi".

Zastrzega jednak wyranie, e sam, skrpowany przez

obowizki osobiste i obaw „skompromitowania familii"

Potockich, nie moe teraz „wda si w ten interes".

Zreszt zapowiada te z góry, i zapewne nie zechce

wda si ani brat Ignacy, zwizany sowem honoru, da-

nem cesarzowi Pawowi, „e si do niczego miesza nie

bdzie", ani stary Maachowski, „póki pewnoci jakiej-

kolwiek od rzdu francuskiego nie bdzie". Tymczasem
rzeczone pismo Dbrowskiego do Bonapartego, wraz
z gorc prob o poparcie pod adresem Berthiera, za-

wiezione zostao przez Tremona z Reggia do kwatery

gównej wodza naczelnego w Medyolanie.

Bonaparte, w pocztku lipca przeniósszy si z Mom-
bella na stay, szeciotygodniowy odtd bez przerwy po-

byt do Med}^olanu, oddawa si tutaj zajciom nato-
nym a rónorodnym, przewanie w bezporedniej cz-
noci z caym szeregiem wskazanych gbszych powi-

ka, zwalajcych si na niego w tym czasie. Nadawa
tedy nowe urzdzenia Cyzalpinie, dokonywa uroczycie

inaugracyi ustawodawczej. Zbiera od wojsk swoich ra-

dykalne petycye do rzdu francuskiego, sam demonstro-

wa si ostro za Republik na obchodzie lipcowym ba-

stylskiej rocznicy. Nasuchiwa zmiennych odgosów z Pa-

rya. Patrzy na rce Austryakom. Nie zapomina przy-

tem o sprawie legionowej i Dbrowskim. Dzikowa mu
w wyrazach zaszczytnych za sprawne uciszenie Reggia.

„Ze wszech stron—przydawa—dochodz mnie same tyl-

ko dobre o legiach polskich relacye. Mam nadziej, e
jeli (z Austryakami) nie uo si ]*zeczy, to obiedwie

legie Wasze z honorem miejsce swoje w armii wype-
ni. Tymczasem ka im wszdzie wiczy si w uyciu
broni i wszelakich obrotach". Zarazem, w miar dojcia

szóstego tysica ludzi, uzupenia organizacy legiono-
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w. Nakazywa Berthierowi utworzenie penego szóstego

batalionu, t. j. trzeciego legii drugiej, z konsystencj
w Medyoanie. Posya mie Dbrowskiemu przynaglenie

do „szybkiego wykonania tego rozkazu" i zaleca rz-
dowi Cyzalpiny zarzdzenie odpowiednich rodków i kre-

dytów\ Uprzedzony o „manewrach, jakich zamierza uy
nieprzyjaciel dla zachwiania wiernoci (legionistów)"

przestrzega jednoczenie Dbrowskiego, by nie dopu-

szcza do legii „adnych gazet ani pism ulotnych, ma-
jcych na celu budzi zwtpienie,* osabia energi, podnie-

ca onierza do dezercyi". W przepisanej Berthierowi

dyzlokacyi legionowej wyranie warowa, i „moj jest

intency, aby legia (pierwsza pod Dbrowskim), znajdu-

jca si w Bologni, pozostaa tam zczona, i adnych,
chyba w razie koniecznoci, nie dostarczaa detaszmen-

tów, a to w tym celu, by moga wiczy si i by
gotow do marszu, skoro tylko tego okae si po-

trzeba".

W tym stanie rzeczy odebra Bonaparte z Reggia wy-
stosowane do „arbitra Polski" wymowne pismo Dbrow-
skiego. Przyj je z przychylnoci szczer, lecz z zastrze-

eniem wymaganem przez okolicznoci, W odpowiedzi swej

oddawa spraAviedliwo legiom, przj-rzekauy je czynnie

na wypadek wznowienia wojny, lecz nie ukrywa niepo-

dobiestwa wprowadzenia Polski do kongresu. „Postawa

i dobra konduita legii Twojej, obywatelu generale,—od-

pisywa z otwartoci przyjazn, a zgoa niezudn—tyle

powszechnego sprawia ukontentowania, i kady radby

uczyni wszystko, co t3dko mogoby Wam by uytecz-

nem. Jeli sprawa (ukadów z Austry) ulegnie zerwa-

niu, oddam Ci niektóre wojska francuskie i woskie do

utworzenia dywizyi liniowej. Co si tycze wyraonego
przez Ciebie dania wzgldem uczestnictwa na kongre-

sie, to sam chyba czujesz, jak trudn jestto rzecz. y-
czenia wszystkich przyjació wolnoci s po stronie wa-
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lecznych Polaków. Ale przywrócenie (Polski) od czasu

i przeznacze jest zawisem". To bya prawda. To te
ten czowiek wielki, lecz nie mienicy siebie panem
wszechwadnym czasów i przeznacze dziejowych, nie-

inaczej potem u szczytu potgi raz po razie przemówi

do Polski, kiedy ju sam przywraca j bdzie krokiem

stopniowym, dozwolonym przez wysze ponad jego wol
dziejowe moce. Dbrowski, po odebraniu tej odpowiedzi

przez Tremona, nic nie mia, bo i nie móg mie jej do

zarzucenia. Popieszy w sowach gorcych podzikowa
wodzowi naczelnemu. Uprzedza go zarazem, i nieba-

wem osobicie stawi si u niego w Medyolanie, „aby

da wyraz tej wdzicznoci, jak ywi dla Ciebie tak

miym jest obowizkiem Polaków". W rzeczy samej, za-

warta w ostatnich pismach Bonapartego zapowied po-

mylna moliwego wkrótce wybuchu wojny oraz istotne-

go uycia w niej legionów zelektryzowaa mdlejce ser-

ca polskie. I wtedy to spademu do Reggia entuzyacie

Wybickiemu, na nowy dla widok naoczny wskrzeszo-

nych zbrojnych szeregów polskich, ostrzonego ju pol-

skiego ora, wydaro si z piersi poczciwej haso ser-

deczne: „Jeszcze nie zgina... marsz, marsz Dbrowski,
do Polski z ziemi woskiej!"

Tymczasem bowiem, jak wskazano, prowadzone

w Udinie przewleke ukady pokojowe w drugiej poo-

wie lipca weszy w stan ostrego naprenia, wobec no-

wych da austryackich i odwoania Galla do Wiednia.

Jednoczenie Bonaparte, po nadejciu z Parya wiado-

moci o dokonanym tam dogodnym przewrocie ministe-

ryalnym, wzmocniony od strony domowej, tern dobitniej

odtd wzgldem Austryaków szed bd na bezwzgldn
grob wojenn, bd te na wojn sam, o ileby ona

miaa okaza si nieuniknion. Na wszelki wypadek,

w podwójnym tym widoku, zarzdza zbrojenia na wiel-

k skal, gotowa si do ponownego w kadej chwili,
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piorunujcego uderzenia. Tyle pewna, e temi dniami,

w kocu lipca i pocztku sierpnia 1797 r., tutaj na miejscu,

ród Austryaków, Wochów a szczególnie w caej armii Bo-

napartego, powszechne panowao przekonanie, e lada

dzie nastpi zer,wanie rokowa i padnie haso do ru-

szenia w pole, a tem samem, jak nie wtpiono bynaj-

mniej, do nowych zwycistw i marszu zdobywczego na

Wiede. Dbrowski z niewymown pociech odbiera te

coraz mocniejsze o bliskim wybuchu zbrojnym pogosy,

zgodne skdind z pobudk wojenn w ostatnich do nie-

go listach Bonapartego. Nadomiar, w tym samym czasie

ród wychodctwa polskiego we Woszech rozesza si
wie nadzwyczajna, szerzca si lotem byskawicy
ród zgromadzonych w „Maylandzie", jak mawiali

z galicyjska, wiarusów legionowych. Bya to wie ra-

dosna, jakoby Naczelnik Kociuszko, którego przedtem

ju szukano daremnie w Hamburgu, mia teraz, po

wypyniciu z Anglii do Ameryki, zosta szczliwie

dognany na penem morzu przez tajnie w tym celu

uprzedzonych zawczasu Francuzów, i z nalenemi ho-

norami sprowadzony przez nich do Nantes, na woln
ziemi opiekuczej Republiki francuskiej. Pod wrae-
niem tych wszystkich podniecajcych doniesie. Dbrow-
ski, nie zwlekajc duej, odesa swój batalion z po-

wrotem do Bologni, gdzie, wedle otrzymanej dyzlokacyi,

caa pierwsza legia zgromadzi si miaa pod dowódz-

twem zastpczem Wielhorskiego. Sam za wprost z Reg-

gia uda si za Wybickim, pod koniec lipca, do kwatery

gównej do Medyolanu.

Tutaj odrazu, sposobem jaknajbardziej naglcym,
ju nietyle dla rozwiewajcych si widoków pokojowo-

kongresowych, ile na wypadek nieuchronnej napozór

ofensywy wojennej, wystawi Dbrowski osobicie Bo-

napartemu konieczno corychlejszego zWoania Sejmu
Wielkiego do stolicy Lombardyi, przy sztandarze legio-
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nowym, a pod opiek wodza naczelnego aiiiiii woskiej.

Zreszt, niezawile od zasadniczej doniosoci reprezen-

tacyjno-narodowej tego przedsiwzicia, mia on zape-

wne, pospou z Wybickim, poniekd take na wzgldzie,

wobec rzekomego powrotu Kociuszki .i spodziewanego

jego przybycia do legionów, stworzenie pewnej przeciw-

wagi, w^ osobie wybitnych przywódców sejmowj^^ch, prze-

ciw moliwjan dnociom do opanowania Naczelnika

przez skrajniejsze ywioy insurekcyjno-wychodcze. Wj'^-

razi zarazem yczenie, ab}^ mu wolno b^^o, zarówno

w przedmiocie dalszej organizacyi i uycia legionów

pod bezporedni egid Francyi, jakote w matejyi sej-

mowej i naogó w sprawie polskiej, wystosowa imie-

niem rodaków pismo urzdowe do Dyrektoryatu francu-

skiego. Wódz naczelny yczliwie wysucha tych przeo-

e i chtnie na nie udzieli swej zgody. Zastrzeg je-

dnak, i decyzya ostateczna o przekraczajcA^ch wasn
jego kompetency probach i wnioskach polskich musi

oczywicie przyj od wadzy rzdowej paryskiej. Odpo-

wiednie pismo do D3'^rektoryatu na poczekaniu, w Me-

dyolanie, zredagowa Dbrowskiemu mocniejszy od niego

we francusczynie, stay teraz jego doradca Wybicki.

Bonaparte odczyta je i aprobowa. Rozkaza zaraz wy-
da paszport adjutantowi Dbrowskiego, majorowi Za-

wadzkiemu, wyprawionemu natychmiast, w pocztku

sierpnia, z t ekspedycy do Parya. Doczy nawet

dla niego pisemne od siebie polecenie do bawicego tam

zaufanego swego adjutanta, Lavalletta. Zawadzki zabra
równie listy Dbrowskiego i Wybickiego do nowych mi-

nistrów wojny i spraw zagranicznych, Scherera i Tal-

leyranda, do szczerze przyjaznego Bonneau, do mniej

szczerze sprzyjajcych repre:^entantów Salicetiego i Re-

gniera, do Barssa i jednomylnego z nim stoecznego

koa wychodców. Zarazem za zabra z Medyolanu pi-

smo Dbrowskiego do Kociuszki, o którym przypuszcza-

no, e przyby ju z Nantes do Parya. Zgodnie z du-
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chem najistotniejszym caej swej roboty legionowej, poj-

mowanej jako nieprzerwana, poród odmiennych jeno

warunków, kontynuacya kociuszkowskiego dziea, w tern

pimie genera-lejtnant Dbrowski skada komend w rce
Najwyszego Naczelnika i zdawa mu raport powinny
o legionach polskich.

Równoczenie postanowiono wyprawi Niemojew-
skiego do Drezna i Polski, dla widzenia si z eraigracy

tameczn i oczekiwanymi czonkami Sejmu, oraz Sotyka
do Zurychu, gdzie bawi wtedy Piotr Potocki i zblieni

do niego moniejsi wychodcy. Wydano take odpo-

wiednie odezwy do korpusów legionowych i spowodowa-
no stosowne od nich „noty" z podpisem szefów do Bona-

partego, celem poparcia przedsibranych przez Dbrow-
skiego kroków. Ekspedycye do kraju opóniy si jeszcze

o dni kilka, skutkiem zwykych opakanych tar we-

wntrznych i zwykego te aosnego braku najniezbd-

niejszych rodków mataryalnych. Zoono si przecie

jako tako i poradzono sobie od biedy. Troch przyczy-

ni si yczliwy Serbelloni. Powróciwszy w czerwcu

z odprawionego w Paryu imieniem Lombardyi poselstwa,

lacny ksi woski gorco zaj si teraz spraw przy-

szej reprezentacyi polskiej na ziemi woskiej, a nawet

odstpi Dbrowskiemu pikny swój w Medyolanie paac,

jako miejsce obrad spodziewanego Sejmu Wielkiego.

Midzy innymi, znaczniejszym zasikiem przyczyni si
take przybyy wieo, podobno z Petersburga, Wielko-

polanin Grabiski. By to dawny oficer wojsk polskich

i powstania, popierany przez Sukowskiego, a wkupujcy
si niejako teraz t hojnoci do majorowskiej szary

i szefostwa batalionu w legiach, niezbyt zreszt przej-

rzysta figura, nieszczególn cieszcy si reputacy, któ-

rego wyprawiono zaraz, przez Raguz, dla zasignicia

jzyka, na Wooszczyzn. Nie miano jeszcze bowiem po-

dówczas, w pocztku sierpnia 1797 r., wiadomoci dokadnej

o dokonanym przed kilku ju tygodniami, szalonym na-
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padzie Deiiiski na Pokucie i wynikej std krwawej

katastrofie konfederatów wooskich. Przeciwnie, odbie-

rano skdind wieci pozornie jak najpomylniejsze.

A wic, jakoby w Berlinie, wobec miertelnej choroby

Fryderyka-Wilhelma II, gotoway si z oczekiwan

zmian panowania lepsze dla Polski widoki. Jakoby ks.

Henryk Pruski mia tam nowe, wielce obiecujce w tej

mierze owiadczenia czyni Antoniemu Radziwiowi.

Jakoby starzy Czartoryscy z Puaw zjednoczyli si po-

tajemnie ze spraw zwoania Sejmu do Medyolanu i po-

parciem swojem ostatecznie skonili do niej marszaka

Maachowskiego. Jakoby ten by ju w drodze na Szwaj-

cary do Woch, w towarzystwie wybitnych posów sej-

mowych, Mostowskiego, Weyssenhoffa, Kochanowskiego,

Linowskiego i innych.

Co jednak najwaniejsza, niezawile od tych przy-

chodzcych zdaleka i mniej lub wicej zudnych posu-

chów, mona byo tu w Medyolanie przewiadcza si

naocznie o yczliwem zewszechmiar dla Polaków uspo-

sobieniu naczelnego wodza. Ujawnia je temi dniami

Bonaparte bardzo wyranie, ze szczególniejszym nawet
naciskiem, i to nietylko sowem, lecz i czynem. Nie ogra-

nicza si do poparcia, udzielonego misyi paryskiej Za-

wadzkiego. Stara! si tymczasem na miejscu pomaga
skutecznie usiowaniom Dbrowskiego. Wyrónia go

publicznie na wszelki sposób. Uatwia mu stosunki

z Serbellonim; wstawia si za biecemi jego w intere-

sie legionowym daniami u nieprzychylnego mu oso-

bicie cyzalpiskiego ministra wojny Biraga; wyrabia
mu audyency uroczyst u nowego rzdu cyzalpiskiego.

Zarazem, przy braku jeszcze kompletu oficerów Pola-

ków^, dla podniesienia stanu bojowego dwóch legii D-
browskiego i bresciaskiego oddziau Zajczka, oraz ce-

lem lepszego zespolenia ich z armi czynn francusk,

zarzdza rodki przygotowawcze wzgldem umieszcze-

nia w nich a do jednej czwartej nadliczbowych ofice-
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rów francuskich. Co wicej, podejmowa na wasn rk
pewne poufne kroki uboczne, zmierzajce do dalszego,

znaczniejszego wzmocnienia siy legionowej polskiej.

Rozpocz mianowicie z umocowanym w Medyolanie po-

sem genueskim, Ruggierim, rokowania przedwstpne
w sprawie utworzenia nowej legii polskiej liguryjskiej,

obliczonej na 3 tysice z gór ludzi, z trzech batalionów

piechoty, szwadronu jazdy i artyleryi polowej. Sprowa-

dziwszy w tym celu Dbrowskiego z Ruggierim, uoy
midzy nimi konwency o dostarczenie dla Genui nara-

zie batalionu polskiego, na warunkach dogodniejszych

jeszcze od umowy z Lombardy, a przewidujcych bez-

porednie zczenie tego korpusu z armi francusk, —
coprawda najwyraniej „na wypadek wojny z cesarzem".

Ale tak wiar wojenn któ podówczas z bdcych
w Medyolanie nie przejmowa si Polaków? Na widok

rosncego przesilenia i tylu zewszd wrób pomylnych,

jedni z wiksz, drudzy z mniejsz otuch, wierzyli,

chcieli wierzy wszyscy, e wojna szerszym jeszcze ni
dotychczas wnet rozpali si pomieniem, e da im na-

reszcie upragnion do bicia si z rozbiorcami sposobno,

e poprowadzi ich powrotnym z tuactwa szlakiem zwy-

ciskim do wyzwolenia rozdartej ojczyzny. Ta nadzieja

oywcza rzewia nanowo wszystkich, podnosia zwtlo-

nego po Leobenie ducha, a równoczenie jednoczya po-

wichrzon gromad wygnacz, agodzia istniejce w niej

przeciwiestwa i wanie, leczya zajtrzone spózawodni-

ctwa i zatargi. Zapewne, fatalna choroba niezgody, jak

rak toczca i wtedy i póniej pogrobowców Rzpltej

w kraju, a szczególniej na wychodctwie, miaa gbsze
zarody i przyczyny swoicie polskie. Spoczyway one

tyle w zatrutych ziarnach, posianych zzewntrz rk
ssiadów, ile we wzitem z wasnych dziejów rodzimych,

opakanem wewntrznem dziedzictwie fakcyi, warchol-

stwa oraz zadawnionego braku autorytetu i karnoci

zbiorowej. Spoczyway przecie równie i w powszech-
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niejszej, zwyczajnej wszdy saboci ludzkiej. Tkwiy
w zwyczajnein zarozurnieniu i zapamitaoci ludzi cia-

snego umysu, skonnych utosamia siebie i swoje stron-

nictwo z narodem, wasne i stronnicze swe pojcia z nie-

omyln narodow prawd, a oskara przed narodem,

wrcz wydala z narodu wszystkich innych, odmiennie,

choby nieskoczenie zdrowiej mylcych. Tkwiy w zwy-

czajnem uroszczeniu i namitnoci ludzi ciasnej ambicyi,

skonnych za swoje dla kraju chci i prace dopomina
si wynagrodzenia przez stanowisko i wadz, a spycha
stamtd wszystkich innych, choby nieskoczenie bar-

dziej powoanych. Tkwiy, sowem, w zwyczajnej naogó
rónowartoci jednostek, oddajcych siebie na usugi

sprawie publicznej, zwaszcza w cikich dla niej prze-

prawach i chwilach. Albowiem sama nawet cnota pu-

bliczna nierzadko, zwaszcza pod cinieniem cikiej
klski i przeomu, ilekro nie wsparta na wyszej war-

toci osobistej serca i gowy, wydawa. z siebie moe
ostre kwasy, zjadliwe pierwiastki rozkadowe, dziaajce

czasem równie szkodliwie, jak zbrodnia publiczna. Tak
i w innych atoli, nietylko w polskiem, bywao wtedy,

i bywa zawsze, rodowiskach ludzkich.

To te, obnaajc jaknajbezwzgldniej ówczesne ha-

niebne w onie wychodczem polskiem niesnaski, i jak-

najsurowiej pitnujc je w odniesieniu do wasnego spo-

eczestwa, jako obmierz plam przeszoci i pamitn
na przyszo przestrog, jednakowo, w odniesieniu do

równolegych gdzieindziej zjawisk podobnych, naley,

bdcobd, nawet do potpiajcego sdu sprawiedliwe

wnie pomiarkowanie. Wszak ci sterani tuacze pol-

scy, w swoich, ledwo z aski wykoatanych dwóch le-

giach, patrzc si w gór ku dwustu sawnym póbryga-

dom, znakomitym wodzom, potnym nad Europ prze-

wagom narodu francuskiego, mogli w nim równie ogl-
da coniemiara najwstrtniejszych przykadów rozdwoje-

nia, intrygi i zaciekoci stronniczej. Jeli postaremu „co
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wie, to inna pie", smutn w Polsce bywao regu, to

tak samo, jeszcze wedle cezarowego wiadectwa, byway
odwiecznie hi Gallia factiones, non solum in omnibus civi-

f.atihus atue pagis \)artihusue^ sed in vicii<. I nowoytny
Cezar gallijski, Bonaparte, nadto dobrze zna te zajade

fakcye francuskie i nadto dotkliwie na sobie samym do-

wiadcza ich skutków, iby nie mia z pewnem wyro-

zumieniem zapatrywa si na pokrewne wród wychod-
ctwa polskiego objawy ujemne. A nie móg on te za-

poznawa wieccych w niem zarazem najjaniej obja-

wów dodatnich, pokrewnych naj celniejszym spóczesnym
wysikom francuskiego ducha patryotycznego. Gdy jak-

kolwiek wielu bardzo rzeczy, nowoytnej myli spoecz-

nej, porzdku, wytrwaoci, dokadnoci, dyscypliny,

sztuki administracyjnej i wojennej, uczy si musieli od

Francuzów, conajwyej przecie sam tylko nazw „pa-

tryotyzmu" wzi od nich bezdomni mogli Polacy. Nie-

poyt tre samorodn arcypolskiej tej cnoty wszyscy

prawie, w tszych czy sabszych, lotniejszych czy po-

spolitszych swych duszach, przynosili z sob na obczy-

zn z zabranego im domu, gdzie pie kadecka war-

szawska do „witej mioci kochanej ojczyzny" zdawna
bya wyprzedzia marsylsk pobudk rewolucyjn ^amour

sacr de la patrie^. Byli to te w ogromnej wikszoci
najgorliwsi na swój sposób patryoci. A cho poswarzeni

obecnie midzy sob, i w rozmaite cigncy strony, po-

piesz potem ci prusofile, jak Wybicki, zdziera w 1806

r. ory pruskie w Wielkopolsce, austrofile czy rusofile

organizowa w r. 1809 powstanie w Galicy i albo uzbra-

ja w 1812 Litw. Obecne ród nich rozgoryczenie i roz-

strzelenie nienajmniej na gruncie wspólnego jtrzyo si
nieszczcia. Lecz i teraz, pod spodem, pod pian stron-

nicz i warcholsk, pyn czysty nurt wspólnego naro-

dowego czucia i pomylniejszej jeno czeka pory, by
wydoby si na wierzch i bodaj doranie tamte górne

zmy mty.

Napoleou a Polska II. 11
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Owó, ledwo w chwili niniejszej mign przelotny

promie nadziei, ledwo zapowied wojennego przemkn-

a si czynu, a jakkolwiek wci jeszcze niecakiem wi-

chrzycielska zwolniaa intryga, ju przecie narazie roz-

chmurzali si mimowoli, wycigali ku sobie donie po-

rónieni bracia. Wszyscy prawie przytomni wtedy w Me-

dyolanie skupiali si cilej pod Dbrowskiego przewo-

dem. Garnli si do niego i przeciwnicy, uprzedzony

Niemojewski lub zraony Kosiski, „fraternizow^a" na-

wet zawzity Sukowski. Gorczkowe oczekiwanie i uf-

no radosna do prostego zstpoway onierza. Oporz-
dzali si gorczkow^o do boju legionici. Wybierali si

w pochód, przez góry i rzeki, poprzez niewolce ich do

niedawma armie cesarskie, na utsknion ziemi rodzin-

n, dokd pono a zza morza cudem ocalony pody Ko-

ciuszko; dokd pospou utoruj drog dzielne „Mazur-

ki", jak galicyjska wiara legionowa przezwaa wawych
z mazurska Francuzów; dokd prosto powiedzie mdry
„Bartek", jak ulubionego, czule o ni dbaego, przezwa-

a Dbrowskiego; dokd trafi nauczy i pomoe przede-

wszystkiem ów niepokany „may kapral'^, co to ju po-

tylekro nienawistnych kajzerlików bez pardonu upi,

najsroszych obersztów, najstarszych generaów cesar-

skich, ba nawet feldmarszaków w niewol ima jak maku,

najdostojniejszego roznosi arcyksicia, do samego Naj-

janiejszego si dobiera, najmdrszy i najmoniejszy

„Bartek Starszy", jak z upodobaniem przezwaa Bona-

partego. „Zgoa, któ wszystkie cuda opisze?... nie krci

Ci si w gowie, to czytajc?—pisa z Medyolanu Wiel-

horskiemu do Bologni porwany uniesieniem Wybicki —
mnie si zda jak w malignie, e lec przez tysice

stopni gdzie tam na dno... Wszak my i do Kociuszki

rónego gatunku popisali inwitacye... Wic wszystko

si dopenia... Bonaparte znowu troskliwie pyta o Ma-

achowskiego... Wiadomoci wszystkie wró nam wojn.
Pisz z Wiednia, e tam przygotowania najwiksze...
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Cieszmy sie cho temi snami; milsze one jak na jawie

smutki... Bonaparte, mog mówi, wicej ma szacunku

dla Dbrowskiego, jak miao wojsko i rzdy nasze dla

niego... Ja w tem tryumfuj, bo zawsze byem za D-
browskim, tak jak teraz za jego legionami, w których

zbawienia naszego szczególn zakadam nadziej. Szano-

wni wybawiciele nasi, gotujcie si odbiera te laury,

które Wam wdziczna rka uwije..."

Z takiego nastroju wtedy, latem 1797 r., wystrze-

lia jasn iskr pie wojenna legionów, odtd narodo-

wa Polski. Przysza sama, bo bya potrzebna do podnie-

sienia ducha, wysowienia popdu, uzmysowienia celu

tej dziwnej, jedynej w swoim rodzaju, zbrojnej druyny
tuaczej, poszukujcej w tych stronach dalekich swego
prawa do wolnej ojczyzny. Legionowemu ludowi pol-

skiemu, piewnemu z natury w zwykej doli na swoim
zagonie, trzeba byo tembardziej dzielnej pieni onier-
skiej na odbywanej teraz po obcych niwach twardej

ornej wdrówce. Wprawdzie i teraz z piersi szeregow-

ców, powtarzana za niektórymi z oficerów, bia czasem

w niebo woskie staroytna „Bogurodzica". Ale hymn
religijny z przed lat pótysica, zdawna zamary jako

haso bojowe, a od spóczesnych hase pobratymczych

francuskich tak bardzo róny, brzmia tu tylko „zawem
ebraniem miosierdzia u Opiekunki", by westchnieniem

aosnem, nie pobudk. Wprawdzie chtnie nucili legio-

nici przyniesione z kraju obozowe piosenki, o nachylo-

nych w obronie Matki miej proporach, o pónym ju
powrotu w dom czasie, po czci na rzewn dumek ukra-

iskich nut; albo te blisk obecnego ich stanu piew-
k star o onierzu tuaczu, idcym w sukni obszarpa-

nej, na er krukom, wronom, przez bory, lasy, przymie-

rajc godu, wzdychajc za cepem i pugiem. Ale ta

smutna skarga znowu nie bya pobudk, tak samo jak

i wiee, nieraz weselsze, lecz bahe zazwyczaj, lub wy-
muszone wiersze okolicznociowe, ukadane w marszach
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i przy ogniskach woskich. Pobudki trzeba byo, swoj-

skiej, jdrnej a prostej, ujmujcej tre najistotniejsz,

przepeniajc serca legionowe polskie. Dao j, jak na

zawoanie, w chwili niniejszej, bardzo proste, bardzo

polskie serce Wybickiego. Na widok pozornych w tej

cliwili „cudownych" znaków jutrzni wojennej i narodo-

wej, uniesiony zapaem Wybicki, w kilku zwrotkach,

powstaych bd pod koniec lipca przed wyjazdem z Reg-

gia, bd te w pierwsz^-^ch dniach sierpnia 1 797 r. w Me-
dyolanie, stworzy pie legionów. Ogaszaa ona t
prawd niewzruszon, i nie umara^ jeszcze Polska, póki

wierni jej yj synowie. Zapowiadaa rychy jej odbój

z broni w rku, w marszu pod Dbrowskim, z obczy-

zny woskiej, przez Wis i Wart, do siedzib rodzin-

nych, do ojców i niewiast, zostawionych w domu i tsk
»ie wygldajcych nadejcia swych zbawców. Przypo-

minaa sawny ongi Czarnieckiego powrót przez morza

i przyrzekaa podobny zza morza powrót Kociuszki.

Nawoywaa do zgody w imi witej wspólnej sprawy.

Za waln pork powodzenia ukazj^waa w wielkim

opiekunie legionów i Polski, w zwycizcy Bonapartem.

Nie byo w tern coprawda ponurej mocy sów gronych
i dwików marsowych wiatoburczej Marsylianki, ani

wciekego impetu (la Ira. Bya ochocza tyzna czysto

polska, rozpromieniona wiar serdeczn, niesiona dziar-

skim rytmem mazurskim. Proste wyrazy i prosta nuta

swojska trafi odrazu do duszy nietylko legionistów, lecz

caego narodu i wryj si tam nazawsze. Zagrzmi one

kiedy, po wielu leciech, i starego legionist, dyktatora

Chopickiego, ocuc z odrtwienia pod Grochowem. A
póniej jeszcze, pod Wórthem, pod Saint-Privat, podana

od komendy pruskiej swoim pukom polskim, do ataku

na szeregi francuskie Napoleona Maego, niecnie nadu-

yta pobudka legionowa zgrzytliwie zadzwoni wzywa-
nem w niej wielkiem imieniem Bonapartego. Alici za-

wsze jednym z naj celniejszych Bonapartego pozosta-
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rzyo si z niemierteln pieni narodow obcego wiel-

kiearo ludu.

V.

Zapalne nadzieje wygnaców polskich, tak roza-

rzone chwilowo, wyadowane w legionoAvej pieni, b3'^y

jednak pod kadym wzgldem przedwczesne i niebawem
znów miay nielitociwie zosta zmroone przez zimn
rzeczywisto. Czy i w jakim stopniu szczerze lub nie-

szczerze podnieca je wówczas Bonaparte? Tyle pewna,

e jaknajwyraniej czyni je bezwarunkowo zawisemi

od wszczcia kroków wojennych. Pod tym w^zgldem a-
dnych zgoa zudze nie zostawia Polakom. Zapewne,

wielce jest prawdopodobnem, i obok grób innych, sto-

sowanych wtedy przeciw Austryakom, równie i grob
polsk rad by zuytkowa dla przypieszenia pokoju,

którego nierównie bardziej poda od dalszej walki.

Z drugiej strony, rzecz cakiem byo zrozumia, i
wobec otwartej wci moliwoci wznowienia tej walki,

w ksztacie bodaj zawzitszym jeszcze i trudniejszym

ni dotychczas, myla te najskuteczniej ugodzi w nie-

przyjaciela nietylko rozrzdzalnym orem, lecz wszyst-

kim czynnikiem politycznym polskim. Tak wic widoki

polskie zaleay bezporednio od widoków pokoju lub

wojny; te za oczywicie nie zaleay bynajmniej od

prostego widzimisia Bonapartego. Polacy, przed którymi

on z tego adnej nie czyni tajemnicy, ani z tego, e
nieomieszka zawrze pokoju, skoro tylko zawrze go

bdzie w stanie, wiedzieli te dobrze, jak rzeczy stoj,

i dokadnie zdawali sobie spraw, wedle prostodusznego

wyznania Wybickiego, z rónicy zachodzcej midzy
sodkiemi „snami" a surow „jaw".
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Tymczasem w Wiedniu, gdzie odgos lipcowej zmia-

ny ministeryalnej paryskiej zachwia nieco wiar w ocze-

kiwany rojalistyczny przewrót francuski, uchwalono

w sierpniu 1797 r. odesa Galla do Udina, wszake zno-

wu z instrukcy nader krt i na dalsze zwóczenia

obliczon. Bonaparte, na pierwsz wie o powrocie po-

kojowego Galla, postanowi uda si osobicie na miej-

sce rokowa, opodal Wenecyi, a tem samem na czoo

swej armii. W drugiej poowie sierpnia, zostawiajc po-

ufniejsze swe papiery oraz nadzór tajny nad Lombardy
w rku Sukowskiego, który chtnie podj si tej bar-

dzo draliwej czynnoci policyjnej, sam wyjecha z Me-

dyolanu do pooonego o mil kilka od Udina zamku doy
weneckiego w Passarianie. Z trosk, lecz bez najmniej-

szego do alu, egnali go zostawieni w Medyolanie Po-

lacy, cho znów odtd sabnce swe nadzieje dzieli mu-

sieli midzy wojn a pokojowym kongresem. „Bonaparte

odjecha z przywizaniem i szacunkiem dla legionów —
pisa Wielhorskiemu poczciwina Wybicki —Powióz w je-

dnej rce ultimatum, w drugiej paasz. Jeeli Xiemczy-

ska stchórz i podpisz, co im z Parya nakazano, pro-

jekta nasze wojny przepady. Ale ach, gdyby zalepli

i zatwardli! Bonaparte m cwant, a my, panie Józefie,

galopem staruszki za nim i potem ich wyprzedzimy.

Taki jest moment kryzys dla nas; ja nie wiem, czy go z nie-

spokojnoci przeyj". Bonaparte, od koca sierpnia

sam prowadzc rokowania naprzemiany w Passarianie

i Udinie, niepomau zaimponowa jako negocyator wy-

sacom austryackim, „Umys subtelny wraz i rozlegy,

—

donosili oni Thugutowi — charakter stanowczy, wsparty

na swej sile, konsekwencyi i bujnoci mylowej, wybor-

nem znawstwie rzeczy i ludzi, pozwala on dorozumiewa
si widoków gbokich i bardzo dalekich, lecz trzyma

si zawsze w cisej mierze okolicznoci teraniejszych...

Podobny okaz mógby znale si chyba u Tacyta albo

Plutarcha". Byy mu zreszt, jak i przedtem, i póniej
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jeszcze, podsuwane wtedy rk koalicyjn mieszne, do-

bre dla dlpowników dyrekto»yalnych, pospolite pokusy

korupcyjne, pod postaci znacznych posiadoci w Niem-

czech, albo dóbr i „dusz" w Rosyi, a mianowicie w dziel-

nicy rozbiorowej polskiej. Co za szczytem byo humo-

rystyki, z tym samym pomysem kupienia sobie Bona-

partego nosili si goli Machiawele Deputacyi polskiej

w Paryu, uradziwszy ofiarowa mu jako apówk sta-

rostwo biaocerkiewskie. „Gdybym mia 100 tysicy

chopów, — tak dowcipn dawa on odpraw penomo-
cnikom austryackim na czynione w tym wzgldzie alu-

zye—zrobibym z nich onierzy, zorganizowabym ich,

wypowiedziabym wojn monarsze i opanowabym tron".

W pierwszych zaraz konferencyach twardo i dobitnie

wyniós na stó gówne sprawy sporne, cesyi reskiej

i rozgraniczenia woskiego. Za wobec jawnego wci
dylatorstwa przeciwników, ju w pierwszych dniach

Avrzenia poszed z nimi na ostre: przedsiwzi szereg

ostentacyjnych zarzdze przedwojennych; wyda armii

rozkaz do wymarszu za dwa tygodnie. Zreszt niebrak

skazówek, e wcale naseryo mia si na ostronoci.

Tak np. zleci te wówczas poufnie Sukowskiemu umie-

szczenie powierzonych mu portfelów i papierów swoich

M' miejscu bezpiecznem. „le wró o ukadach, — pisa

Talleyrandowi— ...lecz jeli chcecie pokoju, niechaj wszyst-

ko we Francyi dysze wojn". Wprawdzie bowiem „Thu-

gut nie chce pokoju, ale nie omiela si chcie wojny,...

trzeba mu j przeto wystawi przed oczy, jak gow
Meduzy". Najgówniej atoli trapi si cig niepewno-

ci stosunków paryskich, warunkujc w znacznej mie-

rze upór austryacki.

Wtem odebra z Parya donios wiadomo o do-

konanym tam radykalnym przewrocie. By to wykonany
z ca bezwzgldnoci, w dawnym stylu rewolucyjnym,

przewrót fructidora. Tryumwirat lewicy dyrektoryalnej

zdoby si nareszcie, w pocztku w^rzenia 1797 r., na ten
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gwatowny zamach stanu, poparty si brutaln przez

Augereau. Obalono Carnota i Barthelemego, zastpio-

nych niebawem w Dyrektoryacie przez Merlina i Fran-

cois. Uwiziono mnóstwo posów, z Pichegru na czele.

Deportowano do Guyany kilkaset osób, i to zarówno

rojalistów, jak umiarkowanych republikanów. Uniewa-

niono niedogodne wybory wiosenne. Przeprowadzono

bezwzgldn „epuracy" obu Rad oraz wszelakich wadz
i urzdów. Gwacc ustaw i prawo, zaatwiajc bez mi-

osierdzia porachunki osobiste i stronnicze, odnowiono

poniekd skrajne tradycye rewolucyjne, pod hasem ra-

towania zagroonej istotnie Republiki.

Jakkolwiekbd, wpyw tego przewrotu na roko-

wania pokojowe by bardzo silny, w podwójnym miano-

wicie kierunku. Zachwiani z gruntu zostali Austryacy,

zawieszone ukady. Merveldt natychmiast pobieg do

Wiednia. Tam, pomimo cigej jeszcze nieustpliwoci

Thuguta, zdecydowano si teraz u dworu na krok sta-

nowczy. Nowego, powanego wyprawiano negocyatora,

wybitnego ma stanu, dotychczasowego posa w Peters-

burgu, Cobenzla, wprawdzie z twardemi jeszcze propo-

zycyami thugutowskiemi, lecz z nieograniczonem peno-

mocnictwem cesarskiem. Z drugiej strony, Bonaparte,

aczkolwiek dziki zamachowi paryskiemu znacznie wzmoc-

niony wzgldem Austryaków, musia przecie odtd,

zwaszcza w razie dalszego ich uporu, liczy si nierów-

nie bardziej z wojowniczym nastrojem fructidorowym

francuskiej stolicy. W rzeczy samej, poprzednie jego

proby naglce o pozorne podniesienie dyapazonu wo-

jennego, dla uatwienia mu zawarcia pokoju, zaczto tam

naraz wypenia a zadobrze. Rozpdziwszy si w re-

presyi, a rzekomo i w energii rewolucyjnej, zaczto

w gucie nieboszczki Konw^encyi istotnie dzwoni na

wojn, odmawiajc zreszt do niej danych przez Bo-

napartego posików i odsyajc go do zapau wyzwolo-

nych ludów woskich. Albowiem teraz w Paryu fructi-
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dorowym podwójnie przelicytowywaiio go w daniach.
Kazano nie wydawa cesarzowi Wenecjd, okupujcej si
za to Barrasowi milionowym kubanem. Kazano, oprócz

Renu, dosta i Wochy, szerzy w nich propagand, je-

dnoczy je, cakiem wj^dali std Austryaków, t. j. robi
to wanie, za co przedtem Bonapartego tak srodze wi-

niono. Tem sroej natomiast pomstowano obecnie po ga-

zetach stoecznych na leobeskie jego dla Austryi ustp-
stwa. Opakiwano polityczn jego nieudolno wyzyska-
nia swych przewag ornych, l^odkopywano go w opinii,

a pchano jednoczenie bd do niewykonalnych warun-
ków negocyatorskich, bd do karkoomnej wojny zacze-

pnej. On w tem wszystkiem doskonale rozeznawa star
do siebie nieufno rzdu, za któr stao zarozumienie

Augereau, zawi Bernadotta, stare zawodowe spózawo-

dnictwo generalskie. Rozeznawa zarówno z rachub,

jak i z wol zwycizców fructidorowych. „Jest do y-
czenia, — odpisywa na to rzdowi do Parya — aby nie

rzucano si wahadowo z jednej skrajnoci w drug wrcz
przeciwn. Jedynie rozwag i umiarem mylowym mo-

na utrwali dobro kraju". Wyraa przekonanie na-

wskro realistyczne a do suszne, cho poniekd sto-

sowane przeze w nastpstAvie równie i wzgldem Pol-

ski, i na same zapay patr3'^otyczne woskie, jako na po-

wan si czynn, liczy niepodobna, gdy pogasyby
one natychmiast, „od jednego gwizdnicia, skorobymy tyl-

ko cofnli nasz wpyw moralny i wojskowy". Dla rze-

telnego zabezpieczenia przyszoci Woch, da stopnio-

wania i czasu. Ostrzega przed gwatownemi skokami

i popiechem; ostrzega, e „wszystkie wielkie wypadki

na jednym wisz wosie". Grozi nawet ponownie swoj
dymisy.

Tymczasem w osobie przybyego pod koniec wrze-

nia Cobenzla spotka si z negocyatorem nieladajakim,

upenomocnionym ju wprawdzie i gotowym istotnie do

zgody, lecz mocno obstajcym na wytargowaniu warun-
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ków jaknajlepszych. Nie móg te z nim ani nawet mó-

wi o warunkach najgorszych, przepisywanych sobie

z Parya. Móg conajwyej sam ze swej strony targo-

wa si zawzicie, na rozszerzonej podstawie leobesko-

mombellijskiej, o kad pid przyszej granicy reskiej

a woskiej. Poród nadzwyczaj mozolnych tych targów,

odebra, w pocztku padziernika 1797 r., nowe, przyniesio-

ne przez zaufanego sekretarza Barrasa, bardziej jeszcze

obostrzone instrukcye rzdowe, formalne ultimatum wojen-

ne. Kazano mu da Renu, odmówi Wenecyi i wogóle
indemnizacyi we Woszech, odesa cesarza po odszko-

dowanie na Bakany i do Rzeszy. W przeciwnym razie,

kazano rozpocz natychmiast wojn zaczepn, bez po-

sików adnych, „korzystajc z najpotniejszego sojusz-

nika, hase wolnoci", t. j. zrewolucyonizowania Woch,
a dalej bodaj Niemiec i Wgier. Obiecywano mu przy-

tem ogólnikowo spódziaanie armii nadreskich, odda-

wanych, wobec nagego zgonu Hocha, pod dowództwo
naczelne fructidorowego pogromcy, a lichego wrodz, Au-

gereau. O przyjciu takich warunków przez Austry nie

mogo oczywicie by mowy. By to wic poprostu na-

kaz wojenny. Ale Talleyrand woy do tego nakazu

wieloznaczce od siebie zastrzeenie pod adresem Bona-
partego. Warowa on mianowicie z góry przekonanie

rzdu, i Bonaparte bdzie „w monoci utrzymania"

(en mesurc de soutenir) tych warunków, skoro je Austrya-

kom postawi. To zastrzeenie obosieczne z jednej stro-

ny skadao na niego ca odpowiedzialno, z drugiej

zostawiao mu „carte blanche". Po paru dniach nadeszo
z Parya ostateczne, „nieodwoalne" potwierdzenie po-

wyszego ultimatum. Pooenie Bonapartego byo nie-

zwykle draliwe. Chwilowo by on porywany odruchem
wojennym, pod wpywem zlece tak kategorycznych,

a moe te myli o znikniciu wielkiego spózawodni-
ctwa Hocha. Ale gboko way w duchu karkoomno
nowej ofensywy w gb Austryi, dwulicowo Dyrekto-
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jyatu, brak posików, niedostwo komendy reskiej
w rku Augereau, wreszcie por roku bardzo ju spó-

nion. Temi to wanie dniami, w Passarianie, obudziw-
szy si pewnego ranka, skoczy do okna i ujrza okól-

ne góry wieym okryte niegiem. „nieg w pocztku
padziernika! — zawoa tknity instynktem samozacho-

wawczym, który czemu po leciech pitnastu w pónoc-
nej, moskiewskiej opuci go strefie, — co za kraj! Do
tego; trzeba zrobi pokój". To postanowienie pokojowe
bynajmniej nie przyszo mu atwo. Byo ouo iloczynem

najsprzeczniejszyci waha, owocem najzawilszych pro

i contra rachub, wynikiem cikiej wewntrznej walki

myli i woli. W tej walce niezawodnie rol przewan
gra ju wybujay niepomiernie, rozpierajcy go coraz

bardziej egoizm wadczy. Rozpamitujc kiedy zdaleka

na w. Helenie i wyszczególniajc po kolei wszelakie

powikane konsyderacye czysto rzeczowe, jakie go
w chwili niniejszej do pokojowego skoniy postanowie-

nia, nip ukryje on równie i tej pobudki nawskro oso-

bistej, e „byo w interesie Napoleona zawrze pokój".

Ale w tem wanie sk, i wraz z jego egoizmem i on

sam ju wyrós tak wysoko, e interes jego wasny
w znacznej mierze zdy zespoli si, zsolidaryzowa

z interesem Francyi, e na jej poytku on najwicej zy-

skiwa, na jego przegranej ona traciaby najwicej.

Uchylenie si swoje od otrzymanych rozkazów wo-

jennych dobitnie uzasadnia Bonaparte w udzielonej rz-
dowi odpowiedzi. Przebija w tem uzasadnieniu scepty-

cyzm bezwzgldny, który póniej, w jednostronnem za-

stosowaniu do Hiszpanii, Niemiec, Polski, okae si ci-
kim bdem i ciko te si pomci. Lecz przebija za-

razem trzewy realizm, który obecnie, w cisem zasto-

sowaniu do spóczesnego pooenia, mieci tylko nag,
zdrow prawd. „Odkd jestem we Woszech, — odpisy-

wa Talleyrandowi—zapa ludów do wolnoci i równoci
nie by dla mnie sojusznikiem adnym, albo by bardzo



180

sabym. Ale dobra dyscyplina wojsk naszych, szacunek

okazywany religii,... zwaszcza za wielka czynno
i szybko nasza,... to byy istotne sojuszniki armii wo-
skiej. W tern zawiera si historya rzeczywista. Wszystko
inne nadaje si do proklamacyi, do drukowanych prze-

mówie, ale to s romanse". „Za dni kilka — konkludo-

wa—rzecz caa si rozstrzygnie, wojna czy pokój. Wy-
znaj jednak, e uczyni wszystko, aby mie pokój,

z uwagi na pón por roku". I tutaj, dosownie niemal

temi samemi wyrazy, jakie potem, po niewozasie, wypo-
wie zbieg moskiewski w Warszawie 1812 r., wypisywa
zwycizca woski, teraz, w Passariaiiie, 1797 r., wyry-
wajc mii si prawd najoczywistsz, najpospolitsz,

a przecie tak gron, zaguszan zazwyczaj wirem prze-

monym wypadków, niepochwytn we waciwem miej-

sca i czasie: i „od tryumfu do upadku jest tylko krok
jeden", du trwmphe a la chnte U nij a qu'un pas^-^l Taka
za zbieno m3'-li, instynktu, nawet sów tych samych,
na pocztku i kocu jego drogi dziejowej, niebya pro-

stjnn jeno trafem. To naleao do formuy staej, funk-

cyi cigej, znamion wytycznych tej drogi nadzwyczaj-
nej, i na wszystkich jej punktach zwrotnych jedno

tylko ze szczj^tów do otchani faszywe wiodo stp-
nicie.

Zatrzyma si przed niem obecnie w sam por Bo-
naparte. W tempie przypieszonem, a sposobie tern ostrzej-

szym, e liczy si musia bdcobd z wikszemi wy-
maganiami Parya, popdzi rokowania z Cobenzlem.
Prowadzi je, obok równolegej najczujniejszej wci
akcyi przedwojennej, na wypadek moliwego co chwila

zerwania, z niezrównan za stoem konferencyjnym, jak

przedtem na polach bitew, wytrwaoci, zrcznoci
i moc, z nateniem ogromnem. Na caonocnych zrzdu,
burzliwych naradach, czasem, wyczerpany do cna, upa-

dajc pod ciarem pracy, nerwowego wysiku, nkaj-
cych wtpie i uczucia odpowiedzialnoci, jakgdyby tra-
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ci panowanie nad sob, odchodzi prawie od przyto-

mnoci, i jak „pószaleniec", wybuchem niepohamowane-
go uniesienia omal nie niweczy caej wznoszonej z ta-

kim mozoem budowy pokojowej. Ale nawet nad temi

wybuchami zawsze w chwili ostatniej umia zimn za-

panowa rozwag i na swoje spoytkowa je dobro.

Xareszcie, po nadejciu z Wiednia nowych ustpstw
cesarskich, móg szczliwie uwieczy ukady przez

podpisanie w Passarianie, w drugiej poowie padzierni-

ka 1797 r., t. zw. traktatu campoformijskiego. Traktat

ten, wykraczajc ponad przedugod leobesk, w czci
jawnej oddawa Austryi sam Wenecy, z wycinkiem
jej posiadoci do Adygi, i rozszerza Cyzalpin o jedn
trzeci. W czci tajnej, oddawa Francy i lewy brzeg

Renu w przewanej rozcigoci biegu. Za jednoczenie,

nietylko w oddzielnym ai'tykule jawnym i dobitniejszej

jeszcze stylizacyi przejte zostao dosownie pozytywne
zobowizanie leobeskie wzgldem obustronnej „spokoj-

noci wewntrznej", lecz nadto, w najpierwszym zaraz

artykule o wzajemnym „pokoju trwaym i niewzruszo-

nym", umieszczono znacznie ostrzejsze zobowizanie ne-

gatywne, i „adna pomoc ani poparcie, bezporednio
czy porednio, nie bd udzielane tym, którzy chcieliby

jakkolwiek wyrzdzi krzywd jednej lub drugiej ze

stron umownych". Miao to oczywicie na celu wypar-

cie si emigrantów rojalistycznych ze strony austryac-

kiej, ale tern samem podcinao take widoki legionów

polskich ze strony francuskiej. Inny znowu artyku

jawny zapewnia amnesty „mieszkacom wszystkich

tych krajów, jakie zajmowane foccupes) byy przez ar-

mie" wojujce, t. j. Wochom, czy bodaj Styryjczykom.

Tern samem za ten zwrot wycza od amnestyi Gali-

cy, zamyka powrót do domu pochodzcym stamtd de-

zerterom i jecom, zacignitym pod sztandar legiono-

wy polski, i zostawia ich nadal w czasie pokoju w po-

oeniu poniekd bezprawnem. Wreszcie osobny artyku,
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zapowiada, celem pacyfikacji midzy Francy a Rze-

sz niemieck, zwoanie niebawem kongresu w Rasta-

dzie, lecz zastrzega wyranie, i ten kongres bdzie

„zoony wycznie z penomocników Rzeszy oraz Repu-

bliki francuskiej". Owó jakkolwiek to zastrzeenie byo
oczywicie skierowane gównie ku wyczeniu sojuszni-

ków austryackich, Anglii, a zwaszcza Rosyi i jej gwa-

rancyjnych wzgldem Rzeszy uroszcze, to przecie tem

samem podkopywao ono równie kongresowe marzenia

interwencyjne polskie. Sowem, traktat pokoju campofor-

mijski nietylko przez to, e cakiem o Polsce przemil-

cza, co byo niestety z góry do przewidzenia, byo nie-

odbitym wynikiem okolicznoci, lecz i przez to, e mil-

czc o niej, implicite od niej si odwraca, podwójnie

cikim stawa si ciosem dla sprawy polskiej.



ROZDZIA CZWARTY

ODEJCIE BONAPARTEGO.

Schodziy si z takiem niepomylnem rozwizaniem
zwodne sprawy polskiej koleje, rozgrywajce si równocze-

nie gdzieindziej, plczce si nieskadnie pomidzy niewo-

lonym krajem a emigracy tuacza. W kraju, w trzech

dzielnicach rozbiorowych, wzmagao si z dnia na dzie
zamienie, rozbicie, rozkad samowiedzy narodowej.

W dzielnicy rosyjskiej, nadspodziana wspaniaomyl-
no Pawa I dopeniaa dziea przemocy Katarzyny.

Samowadna aska carska sprzyjaa najskuteczniej utrwa-

leniu czynu dokonanego, przez pogodzenie si z nim do-

browolne. Prowadzia najskuteczniej od zaboru do zje-

dnoczenia. Prowadzia za tdy ju nie sam tylko przy-

sposobion ku temu samorzutnie, a tak przewan tutaj

magnatery potargowick, lecz i znaczn cz lepszych

ywioów obywatelskich, szlachty zamoniejszej, a bar-

dziej zachowawczej. Pawe, zachowawca nieprzejednany,

opiekun stanu szlacheckiego, poskromiciel jakobinizmu

i chopstwa, jednoczenie uwalnia przywódców insurek-

cyjnych, wypuszcza zesaców powstaczych, detroni-

zowanego króla sprowadza do Petersburga, ciga do
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swego dworu najpierwsze nazwiska polskie, przywraca
polsko trybunaów, hamowa gwaty przeciw unii,

A ujednostajnia te podzia i zarzd gubernii zabra-

nych, przenosi kontrakty z Dubna do Kijowa, miesza

i godzi panów, szlacht, jzyk urzdowy i wadze ro-

syjskie a polskie, sowem, uatwia „pojednanie" polsko-

rosyjskie. Tylu nowoci nagych a doniosych nie moga
bez bdu i szkody przyswoi sobie zaskoczona i bardzo

jeszcze niedojrzaa samowiedza publiczna tej dzielnicy

najwikszej, a najsabiej ubezpieczonej rdzenn treci
krwi i ducha narodowego. Nie wiedzc dobrze, jak z temi

AYSzystkiemi poradzi sobie nowinami, skaniano si ra-

czej do ujmowania ich w najatwiejszym kierunku „po-

jednawczym", w kierunku najmniejszego oporu. W tym
sensie przyjto naogó nieszczsn przysig wiernopod-

dacz, wydobyt, wyudzon w Petersburgu na Ko-

ciuszce. Brano j niejako niby dogodn sankcy po-

wszechnego z urzdu zaprzysienia na cara; brano skwa-

pliwie zawarty w niej przymus moralny za upozorowa-

nie wasnej rezygnacyi. Uczucie rezj^^gnacyi coprawda

zabarwiane byo zrazu u wielu, cho u wielu tylko fa-

szywie osaniane, przez zudn nadziej odbudowy Pol-

ski ask carsk. Lecz ostatecznie rozchodzio si ono

tem szerzej i acniej, im bardziej dorane folgi Pawa,
nazajutrz po uciskach Katarzyny, zwalniay napicie

przyrodzonej odpornoci narodowej.

Pokazay si naraz rzeczy dziwne i znamienne. Wy-
stpiy jakie polskie porywy fraternizacyi pasko-dwo-

rjaskiej i rywalizacyjnego wiernopoddastwa. Zjawiy

si polsko-aciskie hymny i ody ogniste na cze wspól-

nego dobroczynnego monarchy. Skadane byy na wy-

cigi petycye i adresy zbiorowe, chronice si pod skrzy-

da jego ojcowskie. Wszystko to, jeli i za Katarzyny

ju wydarzao si nieraz, to nigdy jednak przedtem w ta-

kim stopniu i rozcigoci. Ujrzano tak wietny, jak ni-
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gdy potem, ani za trzech Aleksandrów, ani za dwóch
Mikoajów, zjazd delegacyi hodowniczych polskich na

uroczysto koronacyjn Pawa, Wielkanoc 1797 r.,

w Moskwie. Ujrzano tam Czartoryskich, Radziwi-

ów, Mniszchów, Potockich, Lubomirskich, Poniatow-

skich, stojcych w cerkwi Wniebowzicia, w tyle,

poza rzesz dygnitarsko-bojarsk rosyjsk, i w skromnej

poza ni kolei przystpujcych w Kremlu, wraz z bi-

skupem polskim, do ucaowania rki paskiej. Ujrzano

starego, póywego, wyzutego z majestatu, ekskróla Sta-

nisawa-Augusta, z okropnym umiechem na wybielonej,

wyróowanej, trupiej twarzy, z wymczon aosn gra-

cy, resztkami si tacujcego na ukaz poloneza, na balu

koronacyjnym w Granowitej Paacie. Widziano nastp-

nie, jak imperator, obracajc drog powrotn z Moskwy
do Petersburga na Smolesk, Wilno, Grodno, Kowno,
Mitaw, poprzez Biaoru, Litw, Inflanty, obejmowa
osobicie w posiadanie te ziemie nowonabyte. Widziano

go, jak w wiosennym, majowym czasie, w sze ledwo

lat po Ustawie warszawskiej, w trzy po insurekcyi, wspa-

niale goszczony w Niewieu u Radziwiów, w Soni-

mie u Ogiskich, w Dereczynie u Sapiehów, odbywa
przez Ostr Bram najpierwszy wjazd carski do stolicy

Jagiellonów i obiera rezydency w wileskim paacu
Rzpltej

.

Wprawdzie dostrzega si dawao zarazem, e Pa-

we, obok dobrodziejstw ukazowych, zsya guberniom

polskim równie i groby konfiskacyjne. Wprawdzie pod-

czas koronacyi moskiewskiej wstrzymywa si on ostro-

nie od wszelkiego wyróniania Polaków w spadym
tam na Rosyan deszczu ask i odznacze. Wprawdzie

wydanym tame gronym ukazem ostentacyjnie warowa
pierworodztwo cerkwi panujcej i jej prawa konwersyj-

ne przeciw katolicyzmowi, a zwaszcza przeciw unii.

Sam zreszt ostatecznie, pod wzgldem delimitacyjnym

Napoleon a Polska II. 12
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i midzynarodowym, utwierdza wszak i wieczy odzie-

dziczone dzieo rozbiorowe. I koniec kocem, jakkolwiek

samowadca wcielony," najwidoczniej chyli si musia
przed mocarnym nakazem narodowo-pastwowej racyi

stanu i trdycyi zdobywczych Rosyi prawosawnej. Ale

t istot rzeczy przesaniao uczucie doznawanej stosun-

kowo ulgi, zupenej bezsilnoci wasnej i najywszej po-

trzeby spokoju, przewaajce ród wpywowszych i bar-

dziej zawisych ywioów polskich tutejszych. Cieszono

si tedy wzgldn popraw stosunków, kojc rany po-

wstacze amnesty, otwartym przystpem do wietnoci
dworskich, nieco lepszym wymiarem sprawiedliwoci,

nieco znoniejszym nastrojem administracyi, zawiesze-

niem dotkliwych poborów rekruckich, widokiem dobro-

bytu gospodarczego w zapowiadajcej si erze pokojo-

wej. Poczynano coraz powszechniej i jawniej, chcc nie-

chcc, godzi si z losem.

Jednakowo, w ogromnym zaborze polsko-rosyj-

skim, nie brako te ywioów tszych i odporniejszych,

od takiego godzenia si i abdykacyi bardzo jeszcze da-

lekich. Dla takich ywioów tembardziej byo drogocen-

nem, ród rosncej wewntrz fali poddaczego kwiety-

zmu, jedyne przychodzce zzew^ntrz haso mnej otu-

chy. Owó takie mianowicie rzewice haso przynosiy

przedewszystkiem odezwy legionowe Dbrowskiego. Do-

cieray one, jak si rzeko, pomimo wielolicznych prze-

szkód, a do najdalszych zaktków ziem polskich pod

berem rosyjskiem. Wnoszc tutaj tak niezbdne, wanie
w chwili niniejszej, oywcze podniesienie ducha publicz-

nego, te odezwy miay zreszt cile okrelony cel prak-

tyczny podwójny. Szo o sprowadzenie z tej najwik-

szej i najbogatszej dzielnicy niezbdnego dla legionów

zasiku w oficerach i w gotowinie. Pomimo znacznych

zapewne trudnoci, byo to w pewnej mierze wykonalne

bez wikszych ofiar, ani groniejszych nastpstw dla
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ogóu. Lecz na nieszczcie wday si tutaj opakane

zatargi emigracyjne i rzecz do ju trudn wprowadzi-

y na tory zgubne. Deputacya paryska, krzyujc i zblis-

ska i zdaleka czynnoci Dbrowskiego i umiarkowanyci

jego stronników, wyprawia wprost od siebie generaa

Giedroycia na Litw, innych emisaryuszów z Galicyi na

Podole i Woy. Popieszya te tutaj równie, zwyk
metod zazdrosn a podstpn, wypróbowanym sposo-

bem przelicytowywania patryotycznego, wika niemie so-

bie zabiegi legionowe ze cile spiskow, pod wasnym
swym sterem, organizacy zwizków tajnych. Staraa si
usilnie ciga do tych zwizków, a przez nie ku sobie,

ludzi chtnych i ofiary pienine, zarazem za ponad

realn spraw legionów zagranicznych wysuwa mrzon-

k nowego krajowego powstania. Ta podziemna robota

konkurencyjna, w tak niebezpiecznych z samej ju na-

tury okolicznociach, bdc z oczywist ujm dla rzeczy,

nadomiar brna mimowoli a koniecznie w nastawione

zewszd sida prowokacyi, szpiegostwa i zdrady.

W istocie, rzd rosyjski by systematycznie podju-

dzany przeciw Polsce i yczliwie przed knowaniami pol-

skiemi przestrzegany, ze strony Prus i Austryi, celem

tem snadniej szego uciszenia niemiych polonofilskich od-

ruchów imperatorskich. Pozatem za rzdowi carskiemu

nie brako te bynajmniej wasnych, najrozmaitszych ró-
de informacyjnych o wszelakiem, choby najtajniejszem,

poczynaniu patryotycznem polskiem w domu lub na ob-

czynie. Wyczerpujce w tym wzgldzie doniesienia

odbiera Pawe równoczenie ze wszystkidi stron, gdzie

tylko obracali si Polacy i gdzie o dwignieniu sprawy

polskiej ledwo dosyszalna moga by mowa. A wic
z Wiednia, od Razumowskiego, usunego dostawcy ob-

fitych denuncyacyi antypolskich, przez gubernium lwow-

skie, tu pod bokiem Centralizacyi tamecznej, dostar-

czanych Thugutowi, i odpowiednio przez niego preparo-

wanych dla petersburskiego uytku, Z Berlina, od Pa-
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nina, który przekupiwszy zaufanego urzdnika tamtej-

szej ambasady francuskiej, wiedzia o kadem porusze-

niu Caillarda, o kadej rozmowie jego lub Parandiera

z miejscowymi lub przejezdnymi Polakami, a nawet in-

terceptowa, odcyfrowywa i w rozmylnie obostrzonych

odpisach komunikowa do Petersburga ca prawie urz-

dow jego korespondency z ministeryum i Dyrektorya-

tem paryskim. Ze Szwaj caryi i Woch, a porednio

z samej stolicy Francyi, od niestrudzonego Antraigua,

pomimo kamliwych swych przechwaek bdcobd po-

siadajcego niezawodnie powane kanay tajemne w Pa-

ryu, a bodaj i w najbliszem otoczeniu Bonapartego,

pono przez dawnego jego szkolnego koleg, a obecnie

przybocznego sekretarza, Bourrienna. Z Woch znowu,
od posów rosyjskich Mordwinowa w Wenecyi, Lizakie-

wicza w Genui, Moceniga we Floren cyi, Stackelberga

w Turynie, korzystajcych z uprzejmej posugi wywia-

dowczej rzdów tamecznych. Z Hamburga, od starego

literackiego szpiega nieboszczki Katarzyny, barona Grim-

ma, oraz od rezydenta Murawiewa-Apostoa, majcego na

swym odzie redaktora wolnomylnej „Gazety Hambur-
skiej", ekspedytora poczty, paru najarliwszych „klabi-

stów" miejscowych, a utrzymujcego take wasn agen-

cy w Lipsku, na rachunek gabinetowej szkatuy car-

skiej. Z Konstantynopola, od ambasadora Koczubeja,

który nietylko starym swych poprzedników zwyczajem

mia klucz zoty do wszystkich sekretów Wysokiej Por-

ty, lecz mia take kupionych zdrajców w samem sercu

kolonii polskiej nad Bosforem, jakote polskiej emigra-

cyi zbrojnej na Wooszczynie. Na dobitk, stamtd to,

z obozu konfederacyi wooskiej, sam „regimentarz" i „het-

man", m zaufania Deputacyi paryskiej, spiknity od-

dawna z wadzami rosyjskiemi Ksawery Dbrowski, w po-

cztku lata 1797 r., przed sam fataln wypraw buko-

wisk Deniski, oddawszy si otwarcie w rce askawe-
go imperatora, zjawi si osobicie w Petersburgu. Obsy-
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pany nagrodami, uyty do formacyi wojskowej polskiej

w subie rosyjskiej, mó^ on, wraz ze swymi towarzy-

szami, a niebawem te ze wstpujcym w jego lady
Denisk. dostarcza wszelkich podanych wdate w za-

kresie spiskowych dziaa, zamierze i rodków polskich

wogóle, a deputacyjnych w szczególnoci. Wobec podob-

nych warunków, podejmowane w tej samej wanie po-

rze, tak niefortunnym w dodatku, rozdwojonym sposo-

bem, przedsiwzicia wychodcze w dzielnicy rosyjskiej

byy ju z góry skazane na wynik niepomylny i wrcz
klskowy,

W dzielnicy pruskiej, orodku Polski historycznej

i etnograficznej, przy znacznie bardziej zróniczkowa-

nych, a std wanie neutralizujcych si nawzajem,

stosunkach spoeczno - politycznych, nastrój publiczny,

w ogólnym iloczynie rozbienych swych skadników,

stawa ostatecznie podobnie na punkcie martwym. Nie

mogo zreszt by inaczej w czci kraju, najmocniej

przez wiee wypadki wstrznionej, zniszczonej, wy-

czerpanej. Warszawa, wyludniona ze zbiegych zagra-

nic ywioów najdzielniejszych, nazajutrz po rzezi Pra-

gi, a nadto szybko wzwyczajaa si do wyrachawanych

gaska elaznej rki Suworowa. Wzwyczajaa si te
do zwyciskich wojsk rosyjskich, rabujcych wsie oko-

liczne, a hojnie paccych w stolicy i zyskujcych sobie

w ten sposób szczególniejsz popularno, zwaszcza

u zndzniaego okrutnie, skutkiem straszliwych przej
ostatnich, a narodowo niedo uwiadomionego mao-
mieszczaskiego ludu. Lud ten, rzecz prawie nie do

wiary, z niepojtym alem egna wychodzcych z War-

szawy zdobywców Rosyan. Natomiast ze zrozumia
niechci i szyderstwem wita wejcie Prusaków, którzy

zdrad sprzymierzecz podczas Wielkiego Sejmu i nie-

dostwem militarnem podczas insurekcyi zasuyli sobie

na nienawi i lekcewaenie, a przeciw którym te bar-

dzo naturalne uczucia nowych ich poddanych polskich
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jeszcze byy podegane z rozmysu ze strony rosyjskiej

i austryackiej. Przyczay si do tego, zaraz po obj-

ciu w posiadanie, formalizm i skpstwo pruskie, znaczne

podwyszenie podatków w stosunku do dziaów rosyj-

skiego a nawet austryackiego, biurokratyczna unifika-

cya bezwzgldna w administracyi i sdownictwie.

A jednak, jeli byo niezadowolenie, nie mogo prze-

cie nawet by mowy o tern, aby ono tutaj w jakiej powa-
niejszej czynnej wyadowao si postaci. Ju po jedno-

rocznej gospodarce móg wielkorzdca Hoym w relacyi

ogólnej o stanie nowych nabytków warszawskich, czyli

t. zw, Prus Poudniowych, w pocztku 1797 r., udzieli

Fryderykowi-Wilhelmowilljaknajbardziej uspokajajcych

w tym wzgldzie zapewnie. Móg donie, i pomimo opo-

zycyi, majcej siedlisko szczególnie ród kobiet, modej
szlachty, niszego duchowiestwa, dymisyonowanych urz-

dników, oficerów i onierzy polskich, starsze i zamoniej-

sze ywioy obywatelskie i mieszczaskie pragn jeno

zaywa owoców mdrze w umowach bazylejsko-peters-

burskich zapewnionego ludom pruskim sodkiego poko-

ju, i pod sprawn prusk opiek dorabia si dostatków

materyalnych. „Przez dobroczynne instytucye — byy
sowa Hoyma — mona zaszczepi temu dobrodusznemu

w gruncie narodowi gbokie uczucie przywizania" do

rzdu berliskiego. W kadym razie, „ta prowincya za-

chowa si spokojnie". A o nic wicej wszak nie cho-

dzio wcale. Nie obawiano si te w Berlinie bynaj-

mniej samych Polaków. ywiono raczej obaw przed

poruszeniem ich przez Austry lub Rosy, i temu prze-

dewszystkiem chciano zapobiedz. Pod tym te gównie,

zapobiegawczym ktem widzenia, prowadzc gr zudn
z Radziwiem i czci emigracyi paryskiej, jednocze-

nie od gry podobnej starano si odstrcza ssiadów,

a zwaszcza nieobliczalnego Pawa. Dobrodziejstwa car-

skie dla Kociuszki i towarzyszów, w rzeczy samej, wra-

enie nadzwyczajne wywary w pruskiej od niedawna
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Warszawie. Zapanowa tam entuzyazm bezgraniczny dla

Rosyi i nowego jej wadcy. Modne damy towarzystwa

warszawskiego zaczy sylwetk imperatora nosi w me-

dalionach. Modzi eleganci, pdzc sankami po Krakow-

skiem Przedmieciu, zuchowato nawoywali stangretów

gwar rosyjsk, przed rokiem dopiero sychiwan od

oficerów suworowowskich: y^paszol, pasJcarjej, patZt... a prze-

chodnie spozieraj na to z radosnem zdumieniem, niby

na powróconych znowu Rosyanów". Wystrzega si te
rzd pruski, jak ognia, uaskawionych przez Pawa, po-

wracajcych z Rosyi do Warszawy Polaków. Kiedy

wiosn tego 1797 r. Ignacy Potocki, niegdy bdcy
wcieleniem idei prusko-polskiej, teraz odznaczony ask
Pawa, po wyjedzie z Petersburga zapragn uda si

do Berlina, a zapewne i do Warszawy, spotka si z po-

dejrzliwym i szorstkim zakazem Fryderyka-Wilhelma II.

Twórca polskó-pruskiego przymierza, teraz majc swe

dobra skonfiskowane w Prusiech, odjecha musia do

siebie do Kurowa, niedaleko Puaw, w kordonie austryac-

kim,

Z drugiej znów strony, od wiosny t. r., poczy
napywa do Warszawy pierwsze medyolaskie odezwy
legionowe Dbrowskiego. Te odezwy zreszt, wedle in-

tencyi swego autora i wyranej przestrogi Bonapartego,

unikay da przeciw Prusom a natomiast zwracay si
wprost przeciw Austryi, porednio i Rosyi. Rzd pruski

mimo to mao zapewne by niemi zbudowany, ju ze

wzgldu na wasne administracyjne i rekrutacyjne inte-

resa polskie. Co jednak gówna, bdc jedyny z trój-

rozbiorców w najlepszych z Republik francusk stosun-

kach, in petto niemniej od najgortszego legionisty przy-

klaskujc okrutnym cigom, zadawanym przez ni Au'
stryi, a majc wszak na sumieniu wizyt berlisk D-
browskiego i konszachty z Radziwiem, gabinet berli-

ski tembardziej wystrzega si musia wobec Wiednia
i Petersburga choby cienia podejrzenia, jakoby sprzy-
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ja owej wystpnej, francusko - legionowej robocie. Co

wicej, naprzeciw gorszcych sabostek polskich Pawa,

winien by da mu z siebie przykad lojalnej wzgldem
Polaków surowoci. Musia za czyni to zarazem

w sposób tak zrczny, aby tyche „dobrodusznych" nie-

nadto zraa do siebie Polaków. Najwybitniejsz wtedy

w pruskiej Warszawie postaci patryotyczn by stary

marszaek Maachowski. Po upadku Sejmu Wielkiego

schroni si on do Rzymu; potem dob insurekcyjn

przeczeka w Wiedniu. Od wiosny 1796 r. powróci do

dóbr swych w Galicyi. Za od jesieni t. r,, przeniós

si na stae do Warszawy i otworzy podwoje swego

paacu na Krakowskiem, niegdy siedliska narad nad Usta-

w majow, a i teraz orodka pozostaych w stolicy

powaniejszych dziaaczów narodowych. Owó Maacho-

wski, spowinowacony przez on z Radziwiami, gaska-

ny przez rzd berliski, o«lebra nagle, w kocu marca

1797 r., grzeczne od Hoyma wezwanie do opuszczenia

Warszawy. Jednoczenie, w pocztku kwietnia, wyda-

lono std kilkunastu innych celniejszych obywateli. Kil-

ku zakordonowców z haasem aresztowano i usunito za

waciw granic, bez krzywdy zreszt dla nikogo, a na-

wet z akcentowan poufnie yczliwoci. Wikszo
udaa si za pobliski, przebiegajcy opodal Warszawy
kordon austryacki, dokd równie, do dóbr swoich biaa-

czewskich, przeniós si Maachowski. Tymczasem, w ma-

ju 1797 r., po nieudanych w Hamburgu poszukiwaniach za

Kociuszk, w lad za Woyczyskim, wracajcym z ra-

mienia Barssa, Wybickiego, Dbrowskiego i sprawy le-

gionowej, przez Berlin, do dzielnicy pruskiej, przyby
tu potajemnie z ramienia Deputacyi gówny jej sternik,

ksidz Dmochowski, dla krzyowania w tych stronach,

podobnie jak Giedroy na Litwie, wpywów i stara

przeciwników, a nienajmniej te dla zeskamotowania im

funduszów z ofiar skadkowych. Z tej pielgrzymki agi-

tacyjnej, latem 1797 r., powróci on do Parya, zdywszy
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zebra od rodaków tutejszj-ch par tysicy dukatów.

Zdy te nabródzi naleycie w tej dzielnicy utarte-

mi sposoby podbechtywania przeciw prusofilstwu i samo-

zwastwu roboty agencyjno-legionowej, na rzecz jedynie

zbawiennych depatacyjnych prac spiskowo-zwizkowycli,

wspartych powag Centralizacyi lwowskiej i jej konspi-

racyjnej odroli warszawskiej. Byo to oczywicie wo-

d na myn austryacki. Wiedzia za o tern doskonale

rzd berliski, majcy swych donosicieli w tajnej filii

zwizkowej warszawskiej, podobnie jak rzd wiedeski

mia ich w organizacyi centralnej lwowskiej. Z obu

stron wygrywano przeciw sobie kart polsk w najwy-

szukaszym duchu prowokatorskim, a zarazem w pobo-
nej intencyi pogrenia si i skompromitowania nawza-

je;ii wobec strony trzeciej, staego przedmiotu wzajem-

nych trwóg i konkurów, rzdu petersburskiego.

W dzielnicy austryackiej, zaznaczony ju rozdwik
jaskrawy, pyncy z dziwacznej antynomii stycznych tam
de pasko - austrofilskich a radykalno - powstaczych,
coraz dotkliwiej zaostrza si, naskutek nieustannych,

niesychanych poraek broni cesarskiej. Te poraki, po-

dobnie jak w innych prowincyach habsburskich, wywie-
ray wraenie oszoamiajce równie i w Galicyi. Roz-

grzeway tu niejedn gow gortsz i dostarczay po-

karmu prónej gadaninie i pisaninie zawodowych kon-

spiratorów^ miejscowych. Jednakowo tutaj, na drugim

kracu pastwa, w kraju wyczerpanym, zbiedzonym, pra-

wie ogodzonym, wyssan3'-m przez cig rekrutacy,

trzymanym w elaznej obroy policyjno-militarnej, te

klski wojeime, wci jeszcze bardzo odlege, nie wy-
twarzay adnej zgoa podstawy do jakiegokolwiek czyn-

nego, choby jeno opozycyjnego, có dopiero powsta-
czego odruchu. Przeciwnie, poddawano si biernie nie-

tylko samej fizycznej przemocy, lecz nawet urzdowym
z góry natchnieniom. Kiedy w cigu 1796— 7 r., na y-
czenie cesarza, wadze gubernialne Iwowsko-krakowskie
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poczy „zachca" (aufmuntern) ludno galicyjsk do

dowodnego objawienia swych uczu wiernopoddaczych

w obecnej trudnej tronu potrzebie, wnet bez przeszkody

mnoy si mogy c. k. „patryotyczne" wystpienia i ma-

nifestacye. A wic urzdzane byy wiczenia i popisy

dzielnej milicyi wiernego obywatelstwa lwowskiego.

Odbyway si zacigi ochotnicze ku obronie ukochanego

monarchy, przyczem nawet mni ydzi galicyjscy, w oso-

bie byego pukownika kociuszkowskiego. Berka Joselo-

wicza, ofiarowali si z korpusem kilkotysicznym na

zgromienie niecnego Bonaparty. Odprawiane byy mo-

dy publiczne i ogaszane biskupie listy pasterskie pol-

skie „za powodzenie wojsk cesarskich". Pojawiay si

wieloliczne czarnoótych uczu wylewy oratorskie, a na-

wet poetyckie, przyczem po raz pierwszy natchnienie

krakowskiego wierszopisa wydao wersy polsk hymnu
„Boe zachowaj cesarza". Wreszcie ofiarowane byy
„dobrowolne", wgotowinie i w naturze skadki, lojalne,

skd na rzecz armii cesarskich w tym czasie wpyno
z Galicyi kilkanacie tysicy florenów, kilkadziesit ty-

sicy korcy zboa, znaczne zapasy siana, postawów su-

kna, wódki i t. p. Oczywicie to wszystko dziao si

z przymusu, nie z serca. Ale ten przymus a nazbyt

atwe mia zadanie. ród ofiarodawców, których list

ogaszaa w te pdy urzdowa „Gazeta Wiedeska" oraz

pisma lwowskie i krakowskie, znajdoway si najpierw-

sze nazwiska krajowe, Czartoryskich, Lubomirskich, Za-

moyskich, Potockich, Lanckoroskich. nawet zacnego

Maachowskiego. Co jednak gówna, niezawile od tych

nakazanych z góry uczu i wiadcze, ród przewod-

niej, bdcobd, monowadczej czci spoeczestwa

galicyjskiego, i to bynajmniej nietylko dworackiej, lecz

szczerze polskiej, przewaao podawnemu przewiadcze-

nie istotne, i wobec rozpaczliwego stanu sprawy naro-

dowej, pomimo doranych klsk austryackich, raczej

trzyma wypada z monarchi habsbursk, anieli prze-



195

ciw niej ryzykowne, beznadziejne podejmowa przedsi-

wzicia.

Ogniskiem najwpywowszem tej dzielnicy, obok

Lwowa, gdzie pod czujnem okiem gubernialnem gnie-
dzia si ruchliwa a bezsilna i bezpodna Centralizacya,

byy Puawy, synna rezydencya „familii" Czartoryskich.

Gowa rodu, stary genera ziem podolskich, bardzo do-

bry Polak i zacny czowiek, ale saby i próny umys
wielkopaski dawnej daty, jak wspomniano, zdawna trzy-

ma mocno z dworem habsburskim. Ongi, jeszcze za Rzpltej,

by on stamtd popierany rozmylnie przeciw zawisemu
od Rosyi kuzynowi, Stanisawowi-Augustowi; potem fa-

szyw udzony nadziej za insurekcyi; a i teraz hojnie

obsypywany zaszczytami i wzgldami osobistemi cesarza

Franciszka. By on z nim nawet spowinowacony, a tern

samem zbliony, wspóln domu wirtembersko-rosyjskiego

awersy, przez nieszczliwe maestwo starszej swej

córki, Maryi, z ks. Wirtemberskim, bratem pierwszej o-
ny Franciszka, nieboszczki cesarzowej Elbiety, oraz

drugiej ony Pawa, obecnej imperatorowej Maryi Teo-

dorówny. Gdy ndzny Wirtemberczyk, podczas kampa-
nii litewskiej 1792 r. przeciw Rosyi i Targowicy, oka-

za si jawnym zdrajc Polski, zerwa z nim najbez-

wzgldniej musieli Czartoryscy. Pogorszyo to jeszcze

icli stosunek do dworu petersburskiego, a zwaszcza do

oburzonej na sw polsk bratow Maryi Teodorówny.

Zarazem za carowa jaknajgorzej bya usposobiona dla

swego austryackiego szwagra, z powodu przedwczesnego

zgonu bezdzietnej swej siostry oraz przedwczesnych,

w par miesicy ledwo po jej mierci, lubów powtór-

nych Franciszka z mod Neapolitank. Po upadku in-

surekcyi, na której czoo wysunli Kociuszk, której

wogóle byli jedn z gównych spryn tajemnych, i to

wanie przez myln na Wiede rachub, Czartoryscy,

dla ratowania olbrzymiej pod berem rosyjskiem fortuny,
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musieli, na danie Katarzyny, wyprawi obu swych sy-

nów jako zakadników do Petersburga.

Tam atoli, nad New, sposobem zgoa nieoczekiwa-

nym, wytworzyy si najtajniejsze, a w nastpstwie nad-

zwyczaj doniose zwizki przyjacielskie pomidzy star-

szym z braci, ks. Adamem, a W. Ksiciem Aleksandrem

Pawowiczem i jego maonk, Elbiet Aleksiejówn.

Wiosn 1796 r. modziutki, dziewitnastoletni zaledwo

Aleksander, w ogrodzie Paacu Tauryckiego, sam na sam

najniespodzianiej, z wasnego popdu, otworzy si przed

starszym od siebie o lat siedm Adamem Czartoryskim.

Ofiarowa mu sw przyja dozgonn. Owiadczy, i
potpia dzieo rozbiorcze swej babki, „boleje nad Pol-

sk, pragnie j widzie szczliw". Objawi pojcia

skrajnie liberalne, podziw dla Republiki francuskiej i za-

miar obdarzenia wolnoci Rosjd po dojciu swem do

wadzy. Wyniky std szczególniejsze stosunki, niewol-

ne zreszt niebawem od pewnych stron nadzwyczaj dra-

liwych. A mianowicie, obok cisej przyjani z Ale-

ksandrem, i to pono za jego wiedz i zgod, nawiza si
stosunek miosny midzy modym ks. Adamem a pó-
dziecinn jeszcze, liczn, szlachetn, W. Ksin Elbie-

t. Natomiast Aleksander, nie majc serca do ony, któ-

rej nie by wart, zwiza si z bawic na dworze pe-

tersburskim pikn Polk, córk jednego z powiesznych

w czasie insurekcyi warszawskiej zdrajców, Mary z Cze-

twertyskich Naryszkinow. Pomimo tak zawiych i nie-

bezpiecznych okolicznoci, serdeczny stosunek przyja-

cielski pomidzy ks. Adamem a W. Ksiciem Aleksan-

drem w cigu nastpnego roku stopniowo wcij jeszcze

si zacienia, zwaszcza ze zmian panowania po mier-
ci Katarzyny.

Wiosn 1797 r., wprost z koronacyi moskiewskiej Pawa,
modzi ksita Czartoryscy, za udzielonym od cara

urlopem, zjechali do Puaw. Tu dopiero ks. Adam móg
zwierzy si szczegóowo rodzicom ze zwizków swych
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z W. Ksiciem, obecnie ju nastpc tronu, oraz z ta-

jemnych jego wynurze, tak pomylnie rokujcych dla

Polski. Zapalia si do nich matka, Izabela Czartory-

ska, Polka gorca, umysowo ywa, lecz wielka dama
czasów swoich, politykujca nawasn rk, powierzchow-

nie i oligarchicznie. Sama niegdy zbliona do rosyj-

skiego w Warszawie wielkorzdcy, Repnina, nawyka bu-

dowa na Rosyi, na faworach, odmianach, nadzwyczaj-

nociach tamecznych, wzia ona bardzo do serca te for-

tunne nowiny petersburskie i w liczeniu si z niemi

utwierdzaa syna, na którego wpyw miaa przewany.
Natomiast ojciec, sam ongi zamodu go nad New, na

petersburskich sparzony uudach, a teraz na dobrej

z Hofburgiem stopie, przyj odkrycia synowskie ze scep-

tycyzmem niechtnym. Przejty tyle nieufnoci do

przyszych, dalekich widoków od Aleksandra, ile do te-

raniejszych od bdcego jeszcze w sile wieku Pawa,
obstawa on postaremu za habsbursk swoj opok, Wie-

dniem opiekuczym, askawc Franciszkiem. W adnym
atoli razie nikt w rodzinie Czartoryskich sysze nie

chcia o widokach od strony Prus. Stamtd bowiem,

z Berlina, dom ich oddawna nieubagana cigaa zaar-

to. Stamtd niegdy spado zamanie pierwotnej Czar-

toryskich przy Rosyi polityki i siy przez Fryderyka II.

Stamtd wieo, od Fryderyka - Wilhelma II, zdrajcy

przymierza z Rzplt, ich ziciowi wirtemberskiemu za
do zdrady przysza podnieta. Stamtd te, wieej jesz-

cze, pobiega do Petersburga zjadliwa denuncyacya ich

tajnych, spiskowych grzechów insurekcyjnych. Gboka
i a nadto uzasadniona antypatya Puaw do Berlina mia-

a potem, w osobie ks. Adama, jako doradcy cesarza

Aleksandra, znale w znaczeniu czynnem wydatny wy-

raz odwetowy. Obecnie za, zwizana te poniekd
z pewnym rywalizacyjnym do berliskiej teraz gazi
Radziwiów stosunkiem, stanowia, w znaczeniu bier-

nem, szkopu powany do zjednania Czartoryskich dla
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idcych z Parya i Woch, a zaoonych niepoinau na

oryentacyi pruskiej, de i pomysów legionowo sejmo-

wych.

Owó stamtd to mianowicie, w pocztku maja

1797 r., drog na Berlin i prusk Warszaw, pojawi si

w kraju naprzód Woyczyski, z bezporedni od Dbro-
wskiego, Wybickiego, Radziwia relacy. Z kolei, uka-

zaa si niebawem, wyprawiona z insynuacyi Delacroix,

pierwsza odezwa kwietniowa paryska do „obywateli ga-

licyjskich", wzgldem osobliwej polskiej dywersyi po-

wstaczej na Wgrzech. Rzecz rozwaana bya w Pua-
wach na licznym zjedzie, urzdzonym w poowie maja,

pod pozorem imienin córki domu, ksiniczki Zofii, prze-

znaczonej na oblubienic modszemu z Zamoyskich. ród
obecnych znajdowali si przybyy z pobliskiego Kuro\^a

Ignacy Potocki oraz i"ównie wyzwolony z Petersburga

Tadeusz Mostowski. W zgromadzeniu ludzi wytrawnych

i trzewych nie móg oczywicie znale aprobaty dziki

pomys paryski, a to tem mniej, e ju towarzyszya mu
i do reszty pozbawiaa go gruntu wie blisza o za-

warciu przedugody leobeskiej. Sam przezacny Maa-
chowski owiadcza wrcz, e dla podobnej awanturni-

czej planty „nie widzi wcale, czemu miaby i na skr-

cenie karku". Z kolei, ze znacznem opónieniem, na-

desza z Parya druga, natchniona przez Wybickiego,

odezwa zbiorowa z koca kwietnia, wszake dopiero

w pocztku czerwca zawieziona do kraju przez byego
posa lidzkiego, Wojciecha Narbutta, wraz z powierzo-

nem mu pojanieniem ustnem, wzgldem zebrania przed-

stawicielstwa narodowego przy legionach polskich we
Woszech. Stosunkowo, bdcobd, brzmiaa ona dale-

ko powaniej, i w treci i w formie, od poprzedniej w-
gierskiej. Zakoczona wymownym apelem: „Ojczyzna

Was woa, my milczymy", ta wtórna odezwa sejmowa

daa zapewne wicej od pierwszej do mylenia. Zawsze
jednak do niebezpieczna, a adnego zzewntrz nie ma-
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jc fundamentu, przyjt bya iiaogó z (3stron rezer-

w przez gównych adresatów, z marszakiem Maacho-
wskim na czele. Niebawem atoli, w cigu lata, zacz-

y nadchodzi dalsze w sprawie sejmowej nalegania.

Opierano je na takiej teraz kombinacyi, i Polska mia-

aby zosta uznan za cz skadow Rzeszy niemiec-

kiej, niby tytuem odszkodowania za tracone do Francyi

cesye, i tym sposobem w sejmowej reprezentacyi swojej

dopuszczon do udziau w rokowaniach kongresowych

o pokój powszechny. Pomys jawnie by niedorzeczny.

Gdy jednak za nim gardowa z zapaem poczciwiec Bon-

neau, znany w Polsce ze strony najlepszej, z czasów

swoich konsulackich warszawskich i petersburskiej nie-

woli, poczto wierzy, i ta sprawa ma istotnie popar-

cie rzdu francuskiego. Poczto zreszt skdind roz-

grzewa si tembardziej, gdy równoczenie odbierano

z Woch wiadomoci niezawodne o szybkich postpach
tamecznej formacyi legionowej. Z drugiej znów strony,

w tym samym czasie, czerwcowa klska wyprawy wo-

oskiej Deniski, wnet potem lipcowy jej epilog, wiesza-

nia bukowiskie pochwyconych konfederatów, byy wraz

straszliwem ostrzeeniem i smagajc przeciw Austryi

podniet. Ostatecznie tedy uoono wyprawi Woyczy-
skiego ponownie na zwiady do Parya. Przydano mu Micha-

a Kochanowskiego,byego posa sandomierskiego i czonka

Rady Najwyszej insurekcyjnej, teraz ruchliwego midzy
umiarkowanem wychodctwem a Warszaw i Galicy po-

rednika. Kochanowski, po dwukrotnych odwiedzinach

w Biaaczewie, tyle przynajmniej wymóg na Maachowskim,
i ten da mu kilka blankietów ze swoim podpisem, dla

uytku Barssa i Bonneau, na wypadek nagej potrzeby,

w nadspodzianie pomylnym obrocie rzeczy. Obadwaj

wysacy, w poowie lipca 1797 r., drog na Karlsbad,

dla narady z bawicym tam na kuracyi Ignacym Po-

tockim, oraz na Lipsk, dla widzenia si z przybiegym

z Berlina Parandierem, udali si do Parya.



200

Naraz, ju po ich wyjedzie, nadeszy do Galic)'^i

przyniesione przez Niemojewskiego, nowe, najnaglejsze

wezwania od Dbrowskiego, Wybickiego i towarzyszów

z Medyolanu, gdzie z kocem lipca 1797 r., pod znakiem
wznowionego przesilenia i hase wojennych, radosne rozpa-

liy si nadzieje i zagraa pobudka pieni legionowej. Od
Piotra Potockiego z Zurychu — dokd przez rodaków
medyolaskich wyprawiony by Sotyk, z czego zaraz

zrobiono „kuryera od Bonaparty... dla uycia caego
wpywu na marszaka (Maachowskiego), celem skonie-

nia go do przyjazdu (do Woch)" — zjecha w poowie
sierpnia syn jego Kamierz Potocki do Biaaczewa,
z zaklciem najmocniejszem o niezwoczne do Medyola-

nu przybycie. Maachowski uleg zrazu pod naciskiem

tych ognistych prób i zapowiedzi, a waciwie prónych
jeno „snów'' wychodczych, przeobraanych samozudnie
na rzekom pewno wojenn i inicyatyw zbawcz Bo-
napartego. Przyrzek tedy za kilka tygodni wyruszy
przez Czechy do Saksonii i tam czeka dalszych wypad-
ków, w otoczeniu innych chtnych posów sejmowych.

Liczono te zebra znaczniejszy fundusz 20 do 30 tysicy
dukatów, o ile okazaaby si „jaka podstawa grunto-

wna" do dalszych dziaa. Alici, co do samego wytycz-

nego kieruku tych dziaa, istniay wci najpowaniej-

sze wtpliwoci zasadnicze ród kó przewodnich Gali-

cyi, a zwaszcza w Puawacl*. Stary Czartoryski stanow-

czo przestrzega przed „niebezpieczestwem tworzenia

danej reprezentacyi narodowej". Nie zarzeka si
wprawdzie udziau w zamierzonych przedsiwziciach

patryotycznych, lecz pod tym jedynie warunkiem, „jeeli

Austrya szepnie mu sówko do ucha". Oczywicie za
w adnym razie nie mogo to by sowo austryackiej

zachty do sejmowego zjazdu we Woszech, dla towa-

rzyszenia legiom polskim, w wojnie zaczepnej przeciw

Austryi. Wyraajc natomiast „przekonanie, e Francya,
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przy najlepszych nawet dla Polski chciach, nie byaby
w stanie osign celu bez pomocy jednego z mocarstw

rozbiorowych", wystpowa stary ksi z wrcz przeciw-

n projektom parysko - medyolaskim, dawniejsz wie-

(lesko-galicyjsk mrzonk „porozumienia midzy Fra-
cy a Austry w gównej sprawie odbudowy Polski''.

A wyobraa to sobie w taki mianowicie sposób, iby
„Polacy, Austryacy, Wgrzy, Czesi, Szlzacy i wikszo
Niemców wspóln mas rzucili si na Prusy, na któ-

rych zewszd tyle krzywd byoby do pomszczenia".

Rzecz godna uwagi, e równoczenie, latem 1797 r.

mrzonk odbudowy pod skrzydem Austryi, a w postaci

prawnopastwowej unii Polski i Wgier, póurzdownie
podsuwa Czartoryskim hr. Erdody, przysany umylnie
do Puaw z gubernium galicyjskiego. Tam bowiem,

w urzdzie gubernatorskim lwowskim, rzecz prosta, zna-

no wybornie wszystkie sekretne planty wychodczo-kra-

jowe. Albowiem, starym polskim zwyczajem, o wszyst-

kich tych „tajemnicach", wysacach, naradach, sejmie

medyolaskim i t. p., wróble pieway na dachach, a na-

wet rozprawiay midzy sob „ony adwokatów" war-

szawskich i lwowskich. Wchodziy tu równie w gr
odbite z Wiednia, a sympatyczne arystokracyi galicyj-

skiej, posuchy o bliskim przewrocie monarchicznym we
Francyi, zaczem atwo mógby pój wymarzony nawrót

pojednawczy austro-francuski.

W tem bdnem kole poj obracay si wszystkie

niemal wielkopaskie gowy galicyjskie. Naleay tu:

siostra Czartoryskiego a teciowa Ignacego i Stanisawa

Potockich, stara marszakowa Lubomirska z acuta,
dawniej zadomowiona w Wersalu a teraz w Hofburgu;

najstarsza z Potockich i mentorka tego domu, staroci-

na Kossakowska, kierujca opini wiatow we Lwowie;

bracia Zamoyscy, Ossoliscy, Moszyscy, i caa dworska

Polonia wiedeska. Nawet Maachowski, dusza kryszta-

owa, lecz gowa nienajmocniejsza, któremu z Puaw po-

Napoleon a Polska. II. \'.i
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sano do Biaaczewa ze stosown przestrog braci Mo-

stowskich, zaczyna pono wyobraa sobie, „e plan sej-

mowy do tego zmierza, aby Karol arcyksi zosta kró-

lem polskim, i e dom austryacki jest o tem powiado-

miony**. Ale i umys wtedy w kraju najznakomitszy,

Ignacy Potocki, politycznie i osobicie do Prus zraony,

skdind znów zawiedziony na Pawle, w podobnym, ra-

czej austrofilskim, antypruskim, wic antysejmowym na-

strojony by duchu. By on przytem poczci take pod

ssiedzkim wpyw^em puawskim. Gównie jednak z wa-
snego susznego wychodzi przewiadczenia, i sprawa

zjazdowa medyolaska, zawieszona w powietrzu, moga-
by, zamiast wtpliwego poytku, przynie same jeno

namacalne szkody, wywoujc dotkliwe represye i zespa-

lajc tylko trójrozbiorców. Maachowski, który wybra
si nareszcie w drog, i pod pozorem kuracyi zjecha

naprzód do niego do wód Karlsbadzkich, napewno nie

znalaz w nim zachty do dalszej ryzykownej na pou
dnie podróy. Do Potockiego trafia równie wroga

myli sejmowej i „prusackim" jej poplecznikom Deputa-

cya, nasawszy mu do Karlsbadu spryciarza Szaniaw-

skiego. Std te poszo zaraz od Potockiego, pod adre-

sem oddanego mu osobicie Parandiera, a temsamem do

rzdu francuskiego, wskazanie przeciwne projektowi sej-

mowemu i oryentacyi pruskiej, a kierujce natomiast ku

„Austryi, podatniejszej moe (od Prus) do przeoe
i nawet kroków wzgldem odnowy polskiej". Wskazanie

takie, imieniem Potockiego, a w obostrzonej widocznie

i niedo autentycznej wersyi, poniós Parandierowi So-

kolnicki Micha, pukownik insurekcyjny, wietny oficer,

arliwy obywatel, lecz bardzo niecisy, nierówny, nie-

pewny, „chlubny z natury swojej i peen presumcyi".

Sokolnicki, który swego czasu, na amatora, nieprzymuszony

zgoa, towarzyszy w Petersburgu wizionemu naseryo

Potockiemu, odtd podawa siebie jako ofiar nadnew-

skich wizie i rzeczoznawc w sprawach rosyjskich.
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Majc za istn sabo do wypisywania rozmaitych me-

moryaów i projektów politycznych, wygotowa on teraz,

na wasn rk, nasampierw nieszkodliw przeciwrasyj-

sk parafraz cudzych bajek o rzekomym „testamencie

Piotra Wielkiego". Obok tego za, z waciw sobie nie-

poledni, ale te nieobliczaln rzutkoci myli, wygo-

towa on doniosy projekt utworzenia, pod nieprzyjaznym

Dbrowskiemu krewkim rbaj, generaem Madaliskim,

osobnej legii polskiej nad Renem dolnym, od strony

Holandyi, a wic z ostrzem zwróconem ewentualnie tyle

przeciw Prusom, co i Austryi. Urzeczywistnienie podo-

bnego pomysu w chwili niniejszej, podkopujc rodzc
si dopiero, a skierowan wycznie przeciw Austrya-

kom, formacy legionow wosk, zewszechmiar byoby
na rk intrydze deputacyjnej paryskiej. We wrzeniu
1797 r., w towarzystwie starszego Mostowskiego Józefa,

niegdy oficera królewskiego francuskiego, byego posa
inflanckiego na Sejm Wielki, wybierajcego si z Puaw
drog okóln do Parya, uda si tam wprost Sokolnicki,

opatrzony w stosowne polecenia do dyrektora Bartheleme-

go. Razem z nimi trzeci jeszcze wyjecha towarzysz,

wyratowany z rzezi praskiej i awantury wooskiej, pod-

pukownik Wadysaw Jabonowski, dawny kolega szkol-

ny Bonapartego.

Rys górujcy w caej tej mgawicy stosunków kra-

jowych stanowio postpowe rozdarcie narodowej jedno-

ty duchowej. Dotknwszy nasampierw, jak wskazano,

wierzchoków magnackich, schodzio ono szybko do szer-

szych warstw spoecznych. Otwieraa si duga, ta sa-

ma w coraz nowych odtd przemianach, bezprzykadna
tragedya gwaconej, kurczonej, dzielonej samowiedzy

polskiej. Nieskoczenie boleniej i gbiej, po sekcyi

dokonanej na ciele, wrzyna si nó rozbiorczy w psy-

chik wielkiego narodu. Jednolita dusza zbiorowa, wraz

z ziemi troicie rozszczepiona, poczynaa z musu troicie
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czu, myle i dy, nawet w samej wspólnej najpier-

wotniejszej dnoci 'wskrzesicielskiej. Ta instynktowa

dno samozachowawcza cakowego z przyrody ustro-

ju pozostaa wprawdzie yw w kadym z trzech jego

szcztków. Ale w kadym sztucznie róniczkowana,

std w sobie samej hamowana i zobojtniana, wydawaa
ostatecznie iloczyn ogólny niemocy, nicoci. Naród,

jak w ti-zsawisku, pod grob zapadnicia si coraz da-

lej za wszelkim ratunkowym wysikiem, skazany by na

nieruchomo. W braku siy nietylko fizycznej, lecz

zbiorowej moralnej, szukano daremnie punktu oparcia

zewntrz, u wrogów miertelnych, w Petersburgu, Ber-

linie, Wiedniu. A jednakowo daremn byo rzecz po-

szukiwa takiego oparcia u rzekomych przyjació, w Pa-

ryu dyrektoryalnym.

II.

Do biedujcej, podobnie jak i w domu, wród roz-

bicia i zwtpie, kolonii wychodczej polskiej w Paryu,
doszy w pocztku sierpnia 1797 r., przyniesione przez

majora Zawadzkiego, odgosy wybujaych nagle zapa-

ów i widoków medyolaskich. Zawadzki, zami rado-

ci witany przez Bonneau i Barssa, ze smutkiem spra-

wdzi naprzód ponno bajki o przybyciu Kociuszki,

bdcego naprawd w drodze do Ameryki. Nastpnie
dowiedzia si gorzkiej prawdy o okrutnej klsce awan-

tury wooskiej Deniski. Przyjty protekcyjnie przez

Augereau, askawie przez Talleyranda, ' grzecznie przez

dyrektorów Barrasa, Barthelemego, Carnota, wnet jed-

nak rozczarowa si musia wzgldem gównego przed-

miotu swej misyi, wzmocnienia legionów i wojennego
ich dla sprawy narodowej uycia. Ze zdumieniem usy-
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sza od Lavalletta i przekona si osobicie Zawadzki,

e polecenie Bonapartego nienajlepiej bywa widzianem

na bruku paryskim, gdzie „poczciwego tego bohatera"

maj, jeli nie za Cezara, to przynajmniej za Maryusza

lub Syll. Odsyany by po odpowied na swoje prze-

oenia z ministeryum do Dyrektoryatu i naodwrót od

Carnota do Scherera. Bez skutku równie pozostao pi-

smo w teje sprawie pomnoenia legionów, podane Tal-

leyrandowi przez Barssa. Na niczem take skoczya
si „czcza rozmowa" z Barthelemym i Talleyrandem,

w zasadniczej sprawie sejmowej, odbyta przez przyby-

ych wanie Woyczyskiego i Kochanowskiego. Na
dobitk nadesza do rzdu depesza Parandiera, z dan
mu po drodze od nich obu wiadomoci o zbyt ywej
zachcie, udzielanej przez Bonneau wzgldem zwoania

sejmu polskiego w Medyolanie. Natychmiast, z rozkazu

Reubella, zwróci si Talleyrand z ostr admonicy do

biednego Bonneau. Ten w strachu, przed odpowiedzial-

noci, wypeniwszy przy pomocy Barssa jeden z przy-

wiezionych blankietów Maachowskiego fikcyjnem do

siebie pismem marszaka, przedstawi je ministrowi, dla

usprawiedliwienia si i pokrycia wasnej sejmowej ini-

cyatywy rzekom marszakowsk. By to fortel nienaj-

lepszy, choby z tego ju wzgldu, e Talleyrand i o blan-

kietach by powiadomiony. Wszystko to dawao miar,

jak mao w Paryu o legiony, o sejm, o Polsk wogóle

dbano. „Na nic rezolucyi dosta nie mog, — donosi

Dbrowskiemu zrozpaczony Zawadzki —...takie tu dziej

si historye, takie kabay, tak rzd zatrudniony..., e
o nas ani dudu... Chmura czarna, która zachodzi, prze-

powiada wielk burz; codziennie jej si spodziewaj".

Ale ta niebawna, w rzeczy 'samej, burza fructido-

rowa nie miaa bynajmniej poprawi widoków sprawy

polskiej. Wzmacniajc doranie ywioy radykalne fran-

cuskie, przydaa ona tylko animuszu pokrewnym depu-
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tacyjnym polskim. Istotnie, Deputacya, odtd znów

mielsza i ruchliwsza, majc nadto dostarczone sobie

przez Szaniawskiego najwiesze galicyjskie wbrew sej-

mowi i Prusom wskazania, popieszya niezwocznie wy-

stpi do nowych rzdów fructidorowych z gwatown
filipik przeciw samozwaczym, zdradliwym zachciankom

sejmowym medyolaskim. Zreszt samej nienawistnej

formacyi legionowej woskiej Dbrowskiego ugry te-

raz nie byo sposobu, wanie wobec nowej, wojowniczej

zrazu od strony Woch, oryentacyi rzdu. To te, nad-

jechawszy na to Sokolnicki, rozszed si wnet z Depu-

tacya, zamieni projektowan legi holendersk na pro-

ste „biuro rekrutacyjne" nadreskie, a zawiedziony i na

tym projekcie, zaofiarowa razem z Jabonowskim usugi

swoje Dbrowskiemu. A tymczasem otrzymana w Paryu,
z kocem padziernika 1797 r., wiadomo o traktacie cam-

poformijskim zerodkowaa znowu oczy wiata, Francyi,

tedy i skoatanej emigracyi polskiej, na istotnym, jak

si raz jeszcze okazao, arbitrze wojny i pokoju, Bona-

partem.

Bonaparte, w cigu ostatnich cikich z Austryaka-

mi przepraw negocyatorskich, raz po razie obraca myl
swoj ku stworzonym przez siebie legionom, a tern sa-

mem ku zwizanej z niemi sprawie polskiej. W poowie
wrzenia 1797 r., podczas gronego napicia po Avieci

fructidorowej, a przed przyjazdem Cobenzla, wyda on

z Passariana rozkaz Dbrowskiemu do wyruszenia na

tychmiast z ca legi pierwsz, w penym rynsztunku

bojowym, z zapasem po ()0 adunków na gow, z Bolo-

gni do Mestra pod Wenecy, dla zczenia si tam z dy-

wizy Hilliersa. Jednoczenie oddziay drugiej legii

równie zostay z Cyzalpiny zblione etapami w kierun-

ku Wenecyi.

Czy istotnie przemyliwa Bonaparte, w razie kon-

centrycznego marszu na Wiede, skupi wszystkich Po-

laków na prawem skrzydle swej armii i przez Wgry
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puci ich do Galicyi? Rzecz to wicej ni wtpliwa,
jako zamierzenie powane, cho nie wyczona wcale,

jako jeden z przelotnych w nim bysków poród ówcze-

snej, zmiennej z godziny na godzin, konstelacyi pokojo-

wo-wojennej. Chodziy mu wtedy podobno po gowie
przebyski najdziwniejsze, z któremi przecie nigdy nie

wystpowa przed Polakami, bo ich tumani niepotrzeb-

nie nie chcia; z któremi conajwyej mimowoli, waci-
wym sobie sposobem urywanego monologu, wyadowy-
wa si czasem w kole zaufanych generaów francuskich.

Jeli wierzy naocznemu wiadectwu jednego z tych fran-

cuskich sztabowców,mia on temi mianowicie dniami, w Pas-

sarianie, w jednem z takich monologowych wynurze, „roz-

wija plan swój przywrócenia wolnoci Polsce, podzie-

lonej przez trzy mocarstwa pónocne; dzieli sw^ armi
na pi korpusów,... czynic przypuszczenie, jakoby mia
pod swemi rozkazy 150 tysicy ludzi". Byaby to naj-

wczeniejsza, na dziesiciolecie z góry, fantazya wiel-

kiego wodza na temat „pierwszej kampanii polskiej".

Ale to bya w kadym razie tylko jedna" z iskier, wyla-

tujcych z ognistej kuni przebogatego umysu, gdzie

w tym samym czasie zapalao si peno innych, gdzie

dojrzewa ju plan bajecznej wyprawy do Egiptu, do

Indyi. Za panujcy nawet nad rozhukaniem wyobrani,

wrodzony jego realizm musia tamt szczytn iskr pol-

sk uzna narazie za najfantastyczniejsz ze wszystkich

i zgasi j niemiosiernie.

Rozkaz wrzeniowy przymarszu dla legii, najpew-

niej obosiecznie, i na pokój i na wojn pomylany, mia
te w ostatecznem pokojowem spyn rozwizaniu.

Tymczasem pokrzyowa si on z równolegym apelem le-

gionowym. Dbrowski tego samego niemal dnia, pod

wraeniem, odgosów paryskich o fructidorze i krajowych

o rzekomym wyjedzie Maachowskiego, zwróci si z Bo-

logni z podwójn za sejmem i legiami odezw do Bo-

napartego. Odebrawszy od niego natomiast ów rozkaz
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wymarszu, wykona go z takim popiechem, i przed

kocem wrzenia dotar z legi do Mestra. Ale tutaj

ujrza jeden batalion swej legii odkomenderowany do

Wenecyi, inne z drugiej legii jeszcze daleko w tyle.

Za zamiast upragnionego wojennego hasa, wci sy-
szc o trwajcych tu pod bokiem, midzy Udinem
a Passarianem, rokowaniach pokojowych, wzdryga si na

wspomnienie niedawnej, z przed póroku, niespodzian-

ki leobeskiej. Wzdryga si tem mocniej, i po tylu

wysikach organizacyjnych czu si teraz prawie dwa-

kro bardziej na siach, ni przed Leobenem. Mia przy

sobie ca legi pierwsz i podsuwajce si, czoowo ju
z jego artylery zczone, czci drugiej pod Wielhor-

skim. Mia w obu legiach komplet oficerów i przeszo

7000 ludzi pod broni. A tu wci dra z niecierpli-

woci i niepokoju.

W tym czasie zjecha do ze znaczniejsz liczb

nowoprzybyych oficerów genera-major Karol Kniazie-

wicz. Z przesiedlonej w strony kurlandzkie starej rodzi-

ny litewskiej, dzieckiem w mowie niemieckiej i ewange-

lickiem wyznaniu matki chowany, w korpusie kadetów

warszawskim wrócony zosta ojczystej* wierze i narodowo-

ci. Szlachecka to bya, szlachetna, skro polska kresów

pónocnych posta, ogromnego wzrostu i siy, gowy po-

tnej, wyrazistych rysów marsowych. Przytem sama

bya dobro, prawo, rycersko; dua tgo bojowa,

cho mniej nauki wojennej i wyszego talentu; gbokie
nadewszystko, nieskazitelne poczucie narodowego obo-

wizku; a nadomiar, w smakn bardzo swoistym, pogod-

ny humor, kochliwy sentyment, gsta fantazya. Ostry

w subie, onierski impetyk, a jowialny, najagodniej-

szy czowiek, miy by ludziom poczciwym, najmilszy

ubóstwiajcym go wiarusom. Odznaczywszy si w kam-

panii ukrainnej 1792 r., w powstaniu dosuywszy
si generalstwa, wzity by pod Maciejowicami razem
z Kociuszk. Po zwolnieniu i biedowaniu na Rusi, po
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spónionym na szczcie, latem 1797 r., planie wyjazdu

na zdradliw Woosz, Kniaziewicz przez Wiede i Karls-

bad, gdzie mówi z Potockim i Maachowskim, przez ar-

mi nadresk francusk, gdzie zaprzyjani si z Cham-
pionnetem, a od Hocha dosta pismo polecajce do Bo-

napartego, przez Szwajcary i Lombardy, dopdzi na-

reszcie Dbrowskiego na ziemi weneckiej, w niniejszej

wanie chwili krytycznej gorczkowego oczekiwania.

Dbrowski, sam skrpowany wizami karnoci onierskiej,

skwapliwie skorzysta z przybycia tak wybitnego towa-

rzysza broni. Postanowi mianowicie, w charakterze nie-

tyle wojskowym, ile politycznym, wyprawi go z Mestra

do kwatery gównej w Passarianie, z prob do wodza
naczelnego o udzieleniu mu andyencyi, jako „wysaco-
wi patryotów polskich", w sprawie ogólnego „pooenia
Polski". Po wysondowaniu wprzód rzeczy przez Su-
kowskiego i odebraniu odpowiedzi przychylnej, natych-

miast posa Kniaziewicza do Bonapartego, z osobnem jesz-

cze od siebie pismem, gdzie doprasza si niezwoczne-

go zczenia oba legii, aeby w razie potrzeby wszyst-

ka rozrzdzalna sia bojowa polska moga w awangardzie

ruszy na nieprzyjaciela.

Wtedy to wanie, w pocztku padziernika 1797 r.,

rokowania austro-francuskie w najburzliwsz wstpoway
faz. Owó dopiero co, na kilka dni przed misy Knia-

ziewicza, bez adnej zgoa wiedzy Polaków, ród tych

najgwatowniejszych star negocyatorskich pado rzu-

cone przez Bonapartego jedyne silne sowo o Polsce.

Mia on sobie zlecone z Parya, insynuowane przez

Talleyranda, wspomnie o niej conajwyej w sensie czy-

sto ujemnym, t. j. podnie znamienit zasug rzdu
francuskiego, i „jakkolwiek Dyrektoryat by o to nie-

ustannie bagany (przez Polakówj, to jednak przez cay
przecig rokowa wstrzymywa si rozmylnie od ode-

zwania si w sprawie Polski, która dostarczya tak znacz-

nego przyrostu potgi austryackiej". Bonaparte poru-



210

szy t spraw po swojemu, nie w przepisanym sobie

ksztacie olizej insynuacyi, lecz w sformuowaniu ostrem

i twardem, które, aczkolwiek nierealne narazie, Aviad-

czyo o penej ju jego wiadomoci dziejowego znaczenia

onej sprawy, o przeczuciu swego kiedy dziejowego do

niej stosunku. Z waciwem sobie „uniesieniem", wedle

wiadectwa zgorszonych penomocników austryackich,

nie waha si on owiadczy, i „zdaniem jego osobistem,

Francya winnaby zrzec si wszystkich swoich pretensyi

w Niemczech,—a nawet i w Belgii — jeli (Austrya) ze-

chce powróci Polsk do stanu przedpodziaowego''. Gdy
za Austryacy odparowali, e „odbudowanie Polski nie

zaley od cesarza (Franciszka), majcego wite w tym
wzgldzie zobowizania" wobec wspórozbiorców, Bona-

parte „spyta hr. Cobenzla, czy nie zechciaby poda do

protokóu konferencyjnego, i cesarz co do swojej osoby

zgadza si na odbudowanie Polski? Odpowiedziano mu
atoli, e jestto przedmiot zgoa obcy rokowaniom tera-

niejszym, wzgldem którego penomocnicy cesarscy nie

posiadaj adnego upowanienia". Na tem skoczy si,

nie móg skoczy si inaczej, ten, bdcobd znamien-

ny incydens.

Wkrótce potem nadjecha z Mestra Kniaziewicz.

Zaraz na zamku passariaskim „otrzyma do dug
i obszern audyency wzgldem interesu Polski, ponie-

wa genera Dbrowski o to si listem Bonapartego do-

prasza, aby z Kniaziewiczem nietylko jako z generaem,

ale jako z obywatelem, umocowanym od drugich w Pol-

sce pozostaych, mówi raczy. Zacz genera Knia-

ziewicz od owiadczenia, i, wyjedajc z kraju, zo-

stawi wszystkich obywatelów w najwikszym zapale

i energii w celu ratowania ojczyzny. Bonaparte od-

powiedzia: „A jakie s do tego celu rodki Wasze
i ressursa?" „Rozpacz omiu milionów ludzi;—odpowie-

dzia Kniaziewicz — wspaniao i systema narodu fran-

cuskiego; polityka króla pruskiego, aby Polska pastwem
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poredniczem pozostaa; sytuacya Austryi, która w tera-

niejszej pozycyi musi ulega Francyi; a w takim stanie

rzeczy Moskwa sama nie byaby w stanie oparcia si
walecznoci polskiej". Bonaparte: „A czeme ukonten-

tujecie króla pruskiego?" Kniaziewicz: „To si zosta-

wia woli rzdu francuskiego, ukadom dalszym, któreby

mogy odpowiada daniom króla pruskiego. Wszake
dawniej na Sejmie da tylko król pruski odstpienia

sobie Gdaska i Torunia". Bonaparte: „Gdask stoso-

wnie do handlu jest wielki obiekt"—a tu, po niektórem

si namyleniu, znowu Bonaparte: A gdzie jest Maa-
chowski?" Tu trzeba uwaa, i si sam o Maachow-
skiego spyta, gdy Kniaziewicz jeszcze go nie wspo-

mnia. Kniaziewicz: „Jest w drodze: on przeoy stan

interesów; on szuka bdzie znae Francyi wzgldy
i aby na jakiem miejscu moga si reprezentacya naro-

dowa uformowa i czyni imieniem narodu". Na to Bo-

naparte pó niejakiem milczeniu: „Dobrze, dobrze". Knia-

ziewicz: „Ufno nasza najwiksza wdyspozycyi dobrej

Bonapartego dla naszego narodu". Bonaparte: „Zape-

wni Go mog, e naród polski kocham".

Tak bya, wedle relacyi samego Kniaziewicza, D-
browskiego i sztabu legionowego, „wierna i szczera tre
konferencyi". Naprzeciw serdecznych, lecz niegrunto-

wnych, a poczci bardzo niedokadnych wywodów Knia-

ziewicza, widoczna tu ze strony Bonapartego sama trze-

wo i wstrzemiliwo, nic nie masz zudy i faszu.

Nie byo faszu nawet w zapewnieniu ywionej dla na-

rodu polskiego sympatyi (j'aime la nafion polonaise), któ-

r dzieli z Kleberem czy Hochem, a bodaj odczuwa
bardziej osobicie, majc dokoa siebie tylu najdzielniej-

szych Polaków. Nie byo faszem zapytanie o Sejm,

o którym od tak dawna jako polskiem nieodbitem .sy-

sza yczeniu. Wyrazem prawdziwej jego myli bya
chociaby przygodnie wtrcona wzmianka o Gdasku,
którego on potem Prusakom nie wyda. By zapewne
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moe, e skorzysta z obecnoci Kniaziewicza, aby jego

widokiem postraszy troch penomocników cesarskich;

ale wszak on go do siebie nie ciga, tylko z wasnej

woli przybyego przyjmowa. Wysuchujc go w czasie,

kiedy jeszcze w ukadach z Austryakami szed na ostre,

kiedy co chwila móg doj do zerwania, ale kiedy sam
najmocniej pragn doj do zgody, nie oszukiwa wy-

saca polskiego zwodnicz mrzonk wojny, teni samem
za milczco ostrzega przed bliskim pokojem. Nie oka-

mywa teraz Polaków, adnego poprostu nie majc do

tego powodu. Nie czyni tego, ani wtedy, ani w nastp-

stwie, przez jak czuo cnotliw, - w razie potrzeby

potrafi i kamstwa i wszelkiego niezbdnego zay for-

telu,—ale poprostu przez instynkt wielkiego czowieka,

gardzcego maemi, nikczemnemi a bezcelowemi sposo-

by, liczcego si ze swemi sowy, bo liczcego si z ko-

niecznociami rzeczowemi.

Po odprawieniu Kniaziewicza, po kilkudniowych

jeszcze hukach negocyatorskich, dopywajc ju do za-

sadniczego z cesa]'czykami porozumienia, nie przepomnia

Bonaparte, ród tylu zaj i opaów, o poleconych sobie

z Parya winiach politycznych polskich, trzymanych

w Pradze i Oomucu, o byym wspópracowniku Usta-

wy majowej, ksidzu Piatolim, i wielkim wspósterniku

Insurekcyi, ksidzu Kotaju. Zoy urzdownie wsta-

wiennicze za nimi pismo, nieprzyjte jednak wcale przez

Cobenzla, oburzonego „nieprzyzwoitoci podobnego kro-

ku", gdy cesarz nie da od Francyi uwolnienia depor-

towanych ofiar fructidora, gdy zreszt „Kotaj jest

Robespierrem Polski". Wreszcie, ubiwszy ju gówne
warunki traktatu pokojowego, w przeddzie jego podpisa-

nia, sam wezwa Dbrowskiego do siebie do Passariana.

„Przybyemu—sowa s znowu wasnej relacyi Dbrow-
skiego—czyni jaknajaskawsze przyjcie". Mia z nim

rozmow godzinn. Wyoy mu konieczno pacyfikacyi

i, jak si zdaje, przyrzek sw pomoc u rzdu cyzalpi-
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skiego wzgldem zabezpieczenia dalszego losu legionów.

Gdy tym razem, wobec rzeczy aktualniejszych, nie wspo-

mina wcale o projektowanej sprawie sejmowej, zosta

na ni naprowadzony przez swego interlokutora. „Do
tego za szczególnie ciga dyskurs genera Dbrow-
ski, e Maachowski jedzie". Bonaparte: „Cel jego jaki?"

DbroM^ski: „Formowa reprezentacy i wzywa gwaran-

cy narodów, które cao Polski zagwarantoway". „Lecz

gdzie jest ten Maachowski?" pyta si Bonaparte, Ge-

nera Dbrowski odpowiada: „W drodze zatrzymuje si
za zapewnieniem, e mu si wolno bdzie zgromadzi"
Bonaparte: „Na któreme miejscu chce Maachowski za-

trzyma si?" Dbrowski: „Tam, gdzie nam przez rzd
francuski zapewnione bdzie asylum". W cigu takiej

konferencyi, gdy genera Dbrowski przeoy trudnoci

z przyczyny zaszego pokoju, Bonaparte z ywoci wy-
rzuca ministrowi genueskiemu (Ruggieremu), czemu
si tak spónia jego rzeczpospolita z przyjciem tej le-

gii, mówic: „Czy rozumiesz, e genera Dbrowski
sprzedawa bdzie ludzi?" Ta uwaga Bonapartego do-

wodzi celu i zamiaru formowanych legionów, e si tylko

ku obronie wasnej ojczyzny zakaday. Ukoczya si
dalsza konferencya w zapewnieniach najpochlebniejszych.

Ale przez mio sprawy publicznej zatai nie mona, e
a prawie na jaw si wydaje zadziwienie, i dotd re-

prezentacya narodowa uformowan nie jest, z którby
zapewnie Bonaparte by o egzystencyi Polski mówi...

Tylekrotnie bowiem, ile razy jako onierze, pominw-
szy sub wojskow, z najwyszyin komendantem na-

szym Bonapartem o politycznych operacyach powstania

Narodu naszego mówi zaczlimy, zawsze w punkcie

najwaniejszej rozmowy przerywa j zapytaniem: „Gdzie

jest? kiedy? i gdzie przybdzie marszaek Maachow-
ski?"

Nic lepiej od tej relacyi polskiej, obliczonej na za-

grzanie posów sejmowych do przyjazdu, nie wiadczyo
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o zupenym dotychczas braku jakichbd okrelonych
przyrzecze zwodniczych Bonapartego, których wypie-

ra si obecnie, po zawarciu pokoju, on byby zmuszo-

ny. Ani ladu czego podobnego; ani wykrtów z jego

strony wobec legionistów, ani pretensyi z ich strony do

niego. On czyni, co politycznie byo jego prawem; oni

—

co narodowo swoim mienili obowizkiem. Dlatego te
stosunek obustronny, pomimo wtórego ju zawodu poko-

jowego, móg i nadal pozosta niezakóconym. Bonaparte,

jak wynika zgodnie ze wszystkich autentycznych wia-
dectw Dbrowskiego, Kniaziewicza, Wielhorskiego i in-

nych, stykajcych si z nim w tym czasie Polaków, su-

cha yczliwie przekadanych sobie pragnie ich i ma-
rze tuaczych. Dopytywa si te z zajciem,- wobec
widocznego rozbicia emigracyi, o zapowiadane przez

nich prawdziwe przedstawicielstwo woli narodowej pol-

skiej w reasumowanym, jak mu tómaczono. Sejmie. Do-
dawa ludzkiej i onierskiej otuchy tym ludziom i o-
nierzom dzielnym, opuszczonym przez wiat cay, wier-

nym sugom swego narodu. Nie odmawia i teraz popar-

cia jedynemu ich schronisku, ziszczonej przez siebie for-

macyi legionowej. Ale nie przesdza bynajmniej ich

projektów, narazie nieziszczalnych, ani te dalszej przy-

szoci, a tymczasem oblewa ich zimn wod nieuniknio-

nej pacyfikacyi. Nazajutrz po powyszej rozmowie z D-
browskim, podpisa traktat campoformijski. Poczem wy-
da rozkaz odprowadzenia legii do Ferrary a artyleryi

do Mantui. Rozstrzygn take w tym czasie spraw
szefostwa legii pierwszej, do którego jeszcze w maju
by przedstawiony przez Dbrowskiego Wielhorski. Od-

da je Kniaziewiczowi, z pominiciem Wielhorskiego, na

którego podobno si boczy, umieszczajc go w sztabie

legii w stopniu generaa brygady bez komendy. Szefo-

stwo drugiej legii pozostawi i nadal w zawieszeniu, a
do zjawienia si Rymkiewicza. Zatwierdziwszy jeszcze

przedstawione sobie od Dbrowskiego fortragi kilkudzie-
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siciu nowomianowanych oficerów legionowych, po kil-

ku dniach opuci Passariano, udajc si sam na ob-

jazd swoich dywizyi, a nastpnie z powrotem do Me-

dyolanu.

Dla legii, bdcobd, pokój by ciosem okrutnym.

Smutek zapanowa w kwaterze gównej polskiej pod Me-

strem. „Generaowie potracili gowy, puszczono krew

Wielhorskiemu, zachorowa Dbrowski, Kniaziewicz po-

owi swej energii utraci". Niezmiernie te dotkliwym

w takiej chwili byo cierniem moralnym, i bro repu-

blikaska polska musiaa przyoy si do dobicia repu-

bliki weneckiej, do uwieczenia pierwszej wielkiej nie-

moralnoci politycznej Bonapartego. Gdy teraz wa-
nie, nazajutrz po pokoju, on musia wypaci si z tej

strony Austryakom. Daremnie usiowa osoni istot

rzeczy, gniewnie i kamliwie umy rce od cicego
mu weneckiego grzechu. Daremnie tómaczy si tern

e „nigdy Rzeczpospolita francuska nie wzia za zasa-

d prowadzenia wojny dla innych narodów", i tem, e
on nie .,oddaje" cesarzowi Wenecyi, bo niewolno „odda-

wa adnego narodu", lecz j tylko „oprónia". Owó
musieli obecnie strzelcy legionowi, pod jednym z naj-

tszych swych dowódców, Józefem Chopickim, uczest-

niczy w niecnych przygotowaniach do tej „ewakuacyi"

weneckiej, t. j. w nakazanem przez Bonapartego, przed

wydaniem miasta Austryakom, obrabowaniu go na rzecz

Francyi, doszcztnem ogooceniu ze statków, armat, za-

pasów wojennych, a nawet z najsawniejszych staroyt-

nych pamitek. Musieli tumi „rewolucy weneck", t. j.

rozpacz nieszczsnych Wenecyan, dowiadujcych si

o swej zgubie zupenej i patrzcych bezsilnie na gra-

bie czterech rumaków spiowych i lwów w. Marka,

zotych gondoli i ozdób bezcennych Bucentaura. Wstrt
ogarnia oficerów polskich; demoralizujce zgnbienie

wciskao si midzy szeregowców. Francuzi rabowali

skarby; wygodzony legionista po raz pierwszy teraz
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zaczyna zrywa dojrzae grona w winnicach okolicz-

ny cli.

Ale trzeba byo opanowa ale, zapobiedz koniecz-

nie upadkowi ducha i karnoci, ratowa sam byt legii

przed rozprzeniem, przed dezerterskpokusbratajcych
si ju forpocztów austryackich, przed swojakiem war-

cholstwem, podnoszcem gow, przed obojtnoci rz-
dow francusk i niechci cyzalpisk, przed wielorak
rozkadow grob, najniebezpieczniejsz w takiej mia-

nowicie chwili. Zaj si tem Dbrowski, szybko odzy-

skawszy równowag i spokój. Zaraz z Mestra, cznie
ze swym sztabem, wystosowa do rodaków w Paryu
i Polsce odezw energiczn, nawoujc do nietracenia

nadziei pomimo zawartego pokoju, owszem do przyspie-

szenia zjazdu sejmowego, dla udziau w kongresie ra-

stadzkim, przewidzianym przez traktat campoformijski.

Odprowadzi nastpnie legi swoj do Ferrary, Po dro-

dze, okoo Padwy, osowia kolumn spotka w marszu
Bonaparte, jadcy powozem z on do Medyolanu. Ka-
za stan pod broni. Przemówi lapidarnie w wyra-

zach yczliwych. Radzi nie traci otuchy, ani bodaj

„oddalonej" wiary w szczliwy kiedy powrót do kra-

ju. Józefina zerwaa mu pióro z kapelusza i oficerów

niem na pamitk dzielia. Rozstano si serdecznie, [krze-

mowa wodza, który póniej, nawet po klsce lipskiej,

potrafi jdrnem sowem podnie znkan dusz onier-
sk polsk, i tym razem nie chybia skutku. Oywieni
oficerowie po jego odjedzie zebrali si w koo i zar-

czyli sobie nawzajem, i do lat trzech suby legiono-

wej nie porzuc i lepszej doli czeka bd. Wkrótce po

przybyciu do Ferrary, ciaa oficerskie wszystkich sze-

ciu batalionów obu legii wystosoway do Dbrowskiego
prawie jednobrzmice adresy, gdzie wyraano mu pene
zaufanie i prob, aby wobec zmienionych pokojowych

okolicznoci, jeszcze przed oczekiwanym wyjazdem Bo-

napartego z Woch, wstawi si przed nim osobicie w in-
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teresach najpilniejszych korpusu i Polski, Dbrowski wy-
prawi zaraz z Ferrary, przez dwóch umylnych wysa-
ców, ponowne od siebie i sztabu odezwy do Maachow-
skiego i patryotów w kraju o corychlejsze przybycie.

Zostawi Kniaziewiczowi dowództwo nad legi, któr
ten zreszt, skutkiem otrzymanych nowych rozkazów
wyszych, musia niebawem odprowadzi dalej na pou-
dnie do Rimini. Sam w pocztku listopada uda si na-

powrót do Medyolanu.

Pooenie, jakie tutaj zasta Dbrowski, byo wiel-

ce niepomylne dla spraw legionowych. Rzd dyrekto-

ryalny francuski, acz z utajon niechci, musia oczy-

wicie, podobnie jak po Leobenie, udzieli ratyfikacyi

zaniesionemu do Parya przez Berthiera traktatowi cam-

poformijskiemu. Zarazem, w cigej skrytej trwodze

przed rosnc potg szczliwego wodza armii wo-
skiej, mianowa go wodzem naczelnym majcej si utwo-

rzy armii angielskiej, przeznaczonej do wznowienia nie-

udaych wypraw nieboszczyka Hocha do Wielkiej Bry-

tanii. Bonaparte mia wprost z Medyolanu uda si na

otwarcie kongresu do Rastadtu, dla zamiany ratyfikacyi

z Austryakami oraz uskutecznienia wzajemnych cesyi

reskich a woskich, t. j. gównie wzajemnego wydania

Moguncyi a Wenecyi. Nastpnie za mia zjecha do

Parya i zaj si organizacy wyprawy angielskiej,

opuszczajc na stae Wochy i powierzajc Berthierowi

komend nad znacznie zmniejszon armi wosk. Owó
cay stosunek dalszy legionów polskich do Cyzalpiny

stawa si zagroonym, z chwil odejcia wspólnego ich

twórcy. Cyzalpina, zwikszona przez Camporformio o 700

tysicy mieszkaców, liczya obecnie przeszo 3,3 milio-

nów ludnoci. Obejmowaa ziemie obszerne i bogate, ale

zniszczone przez wojn i blisko stumilionowe kontrybu-

cye i rabunki francuskie. Pierwszy jej budet, obliczony

teraz, w kocu 1797 r., przewidywa, przy 10 milionach

Napoleon a Polska II. 14
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dugu, 56 milionów dochodu a 80 milionów rozchodu,

czyli deficyt 24 milionów franków, przyczem przeszo

poowa wszystkich wpywów preliminowana bya na wy-

datki wojskowe. Pooenie i pod tym wzgldem, jak

i pod wieloma innemi, miecio znamienne rysy powino-

wactwa z póniejszym stanem rzeczy w Ksistwie War-

szawskiem i pokrewne te wywoywao objawy. Ciki
nastrój panowa zarówno w piciogowym dyrektoryacie

cyzalpiskim, skd w tym czasie, z pocztkiem listopa-

da t. r., usun si yczliwy Polakom Serbelloni, jako-

te w medyolaskich izbach prawodawczych, ród 80 se-

niorów i 160 juniorów, zoonych z ywioów do mie-

szanych, gdzie obok ludzi powanych nie brako te
figur mocno wtpliwych. We wszystkich tych ciaach

przewaaa naogó dno do wyzwolenia kraju od

uciliwej supremacyi francuskiej, do odzyskania równo-

wagi ekonomicznej i prawdziwej samoistnoci politycz-

nej. Dno taka niezawodnie ze stanowiska racyi sta-

nu woskiej bya zupenie uprawnion. Bya ona wsze-

lako wyzyskiwan i mcon zzewntrz, przez podnosz-

ce gow w pokojowym teraz czasie, podziemne przeciw

Francyi natchnienia wiedeskie i rzymskie, oraz we-

wntrz, przez schodzce si niewidocznie w tym samym
kierunku, miejscowe najprzeciwniejsze prdy reakcyjne

i jakobiskie. Owó kierunek taki porednio najdotkli-

wiej zagraa legionom polskim. W istocie, przeciw tej

pochodnej kreacyi francuskiej nierównie mielej wyst-
powa byo mona, anieli przeciw samej kurateli a zwa-
szcza armii francuskiej, której cz znaczna, zostawiana

w kraju, miaa równie obciy skarb cyzalpiski. Po zape-

wnieniu ju przez pokój bytu pastwowego Cyzalpiny,

te legie wydaway si Wochom mniej potrzebne. Wy-
daway si natomiast, nawet w wyodrbnionym swym
ksztacie, grone dla udzielnoci modej republiki. A byy
wszak do kosztowne. Std wynikaa przeciw nim i pe-
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wna niech zasadnicza, i ch bezwzgldnego ich upa-
stwowienia, wchonicia, zuytkowania wycznie na rzecz

Cyzalpiny, chociaby kiedy i przeciw Francuzom. Usi-

owania podobne, jakkolwiek zrozumiae ze strony pa-

tryotów woskich, oczywicie jednak byy wrcz zgubne

dla legionistów polskich. Byy za formalnie o tyle

uatwione, i byt legii, oparty na umowie z nieistnie-

jc ju, zeszoroczn, tymczasow Administracy Lombar-

dyi, wisia w powietrzu a do nowego ukadu z obec-

nym, od lipca 1797 r., konstytucyjnym rzdem Cyzal-

piny.

W tych warunkach, interwencya polska u Bonapar-

tego, przed jego oddaleniem si, bya rzecz naglc.
Dbrowski, zatrzymawszy si po drodze w Mantui, wy-
prawi std do Medyolanu, na pierwszy ogie, Wielhor-

skiego. Wielhorski, jak wspomniano, nie by w asce
Bonapartego. Podobno dlatego, e by w askach za-

lotne] Józefiny, której mia przypa do smaku arysto-

kratyczny sztabowiec polski, jego subtelna i moda pod

przedwczesn siwizn gowa, wymowa dowcipna a czu-

a, obejcie ywe a wytworne. Ale cho i z tego po-

wodu wieo poszkodowany w komendzie, cho skdi-

nd znów najniesuszniej winiony za rosyjskie i austryac-

kie wysugi swych braci, zazdronie przez Sukowskie-

go odsuwany, a w kadym razie nienajlepiej pooony
w kwaterze gównej, nie da si przecie bynajmniej tem
wszystkiem zrazi Wielhorski. W zoonym obecnie zwi-
zym wywodzie pisemnym, miao i jasno przedstawi on

wodzowi naczelnemu niektóre gówne postulaty swych
towarzyszów broni. Stwierdza tu jaknaj dobitniej, e
duch narodowy i nadzieja odzyskania ojczyzny, jedyne

istotne spryny caego przedsiwzicia legionowego,

musz pozosta i nadal nietknite. Tak samo musi po-

zosta bdca ich wyrazem odrbna nazwa „wojsk posi-

kowych". Tak samo, odrbny strój i znaki, gdy nawet
w szczegóach umundurowania oddzielnych batalionów
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i doborze do nich ludzi yje myl przewodnia, i te je-

dnostki batalionowe legii odpowiadaj pukowym dawnej

armii polskiej, yje myl odrodzenia Polski. Wnioski

sttl swoje w czterech Wielhorski zawiera punktach: za-

twierdzenie przez dyrektoryat cyzalpiski dotychczaso-

wej umowy legionowej, zawartej z Administracy lom-

bardzk; niedopuszczalno adnych zmian w umunduro-

waniu legii; zapewnienie legiom wasnej kompetencyi s-
downiczej, wedle praw wojskowych polskich; wcielenie

artyleryi polskiej do skadu legii. W kilka dni potem

nadjecha Dbrowski i ze swej strony zoy Bonaparte-

mu dwa memoryay. W pierwszym, oprócz przyjcia

punktów Wielhorskiego i wycofania garnizonu polskiego

z niezdrowej Mantui, doprasza si ponadto, aby legie

znajdoway ai stale pod bezporedniemi rozkazami ge-

neraów francuskich, dowodzcych naczelnie w Cyzalpi-

nie, oraz aby oficer polski, wybrany przez legiony, móg
jako ich przedstawiciel stale urzdowa przy Bonapar-

tem. Miano przytem oczywicie na widoku wysadzenie

nieprzychylnego Sukowskiego przez Wielhorskiego albo

Kniazie wicza. „Pod Twemi auspicyami — odzywa si
Dbrowski do Bonapartego—zebraem korpus polski we
Woszech. Twoja opieka nas trzymaa. Twój odjazd nas zgu-

bi, jeli tym daniom nie uczynisz zado". W drugiem

pimie gorco poleca mu zajcie si spraw polsk na

kongresie rastadzkim, w duchu pomysów Bonneau o wcie-

leniu Polski do Rzeszy, i ponawia prob o dopuszcze-

nie owego polskiego attachó polityczno-wojskowego z ra-

mienia legionów.

Bonaparte, na wyjezdnem z Woch, likwidujc sw
rozleg dziaalno tutejsz, a zarazem do zgoa nowej,

jeszcze ogromniej szej si gotujc, by w tej chwili po-

chonity mylami, zawalony robot. Nie zapomina
jednak bynajmniej o legiach polskich. Przeznacza je

nasampierw do uycia w przewidywanym zatargu z Rzy-
mem, wobec odmowy uznania Cyzalpiny przez Stolic
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apostolsk. Zleciwszy ju w tym celu zebranie legii

pierwszej w Rimini, na granicy posiadoci papieskich,

pozwoli teraz Dbrowskiemu cign tam równie trze-

ci batalion legii drugiej i artylery polsk. Powierzy
mu take dowództwo nad ca dywizy cyspadask, zo-

on z oddziaów polskich oraz poddanych równie jego

komendzie cyzalpiskich, dla operowania w razie potrze-

by przeciw wojskom papieskim, moe nawet neapolita-

skim, gdy z tej strony ju wtedy wszelakich oczeki-

wa niespodzianek. Jednoczenie nie zlekceway przed-

stawionych sobie poegnalnych ycze legionowych;

owszem, zaj si niezwocznie ich wykonaniem. Nie

speni z nich coprawda dwóch, niewykonalnych. Nie

zgodzi si — zachowujc zreszt i nadal przy sobie ad-

jutanta Polaka, Sukowskiego, — na innego urzdowego
penomocnika legionów przy swoim boku, gdy nie mia
do tego adnego zgoa tytuu, w czasie, kiedy sam ska-

da komend armii woskiej. Nie zobowiza si do wy-
niesienia sprawy polskiej na stó kongresowy, gdy
i w tym wzgldzie adnej nie posiada mocy, ani te
nie móg mie wiary w dziecistwa inkorporacyjne nie-

miecko-polskie. Natomiast prawie wszystkie inne kon-

kretne yczenia legionowe niezwocznie wypeni w mia-

r monoci swojej.

Tak wic, pod osobistym jego naciskiem, dyrekto-

ryat cyzalpiski, w potwierdzeniu i rozwiniciu pierwot-

nej umowy z stycznia t. r., zawartej z wadz tymczaso-

w lombardzk, musia obecnie, w poowie listopada 1797

r., podpisa w Medyolanie z Dbrowskim now umow
legionow. Zachowa miay legie pelskie, wedle tej no-

wej konwencyi, zaleconej rzdowi przez Bonapartego,

sw odrbn nazw „posikowych" Cyzalpiny, jak daw-

niej Lombardyi, bez ujmy dla swego uposaenia, narów-

ni z reszt wojsk cyzalpiskich, pod wzgldem organi-

zacyi, odu, konsystencyi. Zachowa, w dokadniej

sprecyzowanem brzmieniu, przyznane sobie prawo po-
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wrotu do Polski, w razie wymacania tego przez jej in-

teres narodowy; jakote, w razie pogrzebania jej sprawy

na pacyfikacyi powszechnej, zapewnione sobie prawo

obywatelstwa cyzalpiskiego. Zachowa polski strój, od-

znaki, komend, z wyranem nadto zawarowaniem „bar-

wy munduru kadego batalionu". Otrzyma atoli, obok

zwolnienia od dotychczasowych szlif lombardzkich, ko-

kard cyzalpisk, zamiast dotychczasowej francuskiej

Zachowa znowu sposób nominacyi przez rzd medyo-

laski z prezenty Dbrowskiego, atoli ju bez dotych-

ezasowej aprobaty i podpisu przez wadz wojskow
francusk. Zyska natomiast wyran pork, i jedy-

nie w nowych, przyszych batalionach legionowych mo-

gliby by umieszczeni, i to najwyej w stosunku jednej

czwartej, oficerowie niepolscy, cyzalpiscy. Zyska tym

sposobem brakujc dotychczas arcydonios pork, i
we wszystkich istniejcych szeciu batalionach obu legii

ciao oficerskie raz nazawsze skada si wycznie
z Polaków,— co dopiero zapobiegao gronemu wyomowi,
o jakim kiedy przelotnie myla Bonaparte, a teraz

uparcie rzd cyzalpiski. Odzyska dalej swoje wasne
polskie prawo karne wojskowe. Otrzyma wreszcie, co

nader wana, odmawiane dotychczas przez Bonapartego

zupene wcielenie artyleryi polskiej do korpusu legio-

nowego.

Zupewne, dotkliw byo rzecz rozlunienie bez-

poredniego zwizku legionów z Francy, przez znikni-

cie aprobaty nominacyjnej francuskiej, przedewszystkiem

za przez zamftin sawnej kokardy francuskiej, ducho-

wego raczej, republikaskiego, ni narodowego znaku,

na skromn cyzalpisk, znami materyalnej zawisoci

tuaczego ora wielkiej Polski od znikomego woskie-

go pastewka. Ten ostatni mianowicie szczegó wyjt-
kowo bolenie dotkn legionistów. Nie chcieli te oni

adn miar pogodzi si z kokard cyzalpisk, upa-

trujc w niej ujm dla swej ambicyi onierskiej i po-
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wagi narodowej swego korpusu. Ale na to w chwili

obecnej trudna bya rad. To by poniekd skutek przy-

musowy campoformijskiego pokoju. Gdy oczywicie,

pod wzgldem czysto formalnym, Bonaparte imieniem

Francyi, pogodzonej z cesarzem, nie móg teraz manife-

stowa bezporedniego jej stosunku opiekuczego do le-

gii polskich, zoonych z jeców i dezerterów cesarskich.

Móg conajwyej wesprze je sposobem porednim, ua-
twiajc im nadal moliwie najdogodniejsze warunki ist-

nienia. Bya pozatem jedna jeszcze saba strona nowej
konwencyi. Zastrzega w niej mianowicie rzdowy kon-

trahent woski, i ulega ona dopiero zatwierdzeniu przez

ciao prawodawcze cyzalpiskie. Byo za do przewi-

dzenia, e tam, w izbach medyolaskich, zwaszcza po

wyjedzie Bonapartego, powstan liczne wstrty i trud-

noci, które on jeszcze osobicie zdy przeama w dy-

rektoryacie tutejszym. Ale i na to nie byo rady. By
to skutek nieunikniony obowizujcych teraz w tym kra-

ju urzdze konstytucyjnych.

W kadym razie, tyle niezawodna, e Bonaparte

obecnie, na samem ju odchodnem, uczyni zado wszyst-

kim przeoonym sobie najgówniejszym daniom legio-

nowym, o ile tylko to byo w jego mocy. Oddawa
zreszt komend armii woskiej yczliwemu dla legii

Berthierowi; tymczasem za, pod jego nieobecno, spó-
czujcemu Polsce Irlandczykowi Kilmainowi. Dopilno-

wa równie z góry, i cyzalpiskie ministeryum wojny,

z rk nieprzychylnego Wocha Biraga, ju w dniach naj-

bliszych przekazane zostao generaowi francuskiemu

Yignollowi. Sama rzeczona konwencya legionowa pod-

pisana zostaa jeszcze w dzie wyjazdu Bonapartego.

Po tej ostatniej przysudze, oddanej stworzonym przez

siebie legionom polskim, pozostawiajc je wasnemu ich

losowi, egnany przez nie z uczuciem mieszanem ywej
wdzicznoci i niespokojnego alu, oddala si on na
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dugo. Opuszcza ziemi wosk i bro polsk. Zamyka
pierwsz historyczn ycia swego epok.

W otoczeniu licznej wity, midzy innymi te w to-

warzystwie Sukowskiego, uda si Bonaparte zrazu z Me-
dyolanu, przez Szwajcary, na kongres rastadzki. Po ty-

godniowym ledwo postoju w Rastadzie, gdzie dopiero

poczynay si obrady kongresowe, po zaatwieniu tam
z Cobenziem najpilniejszych czynnoci ratyfikacyjno-

cesyjnych, wprost ju std popieszy do Parya.

III.

Powracajcemu z Woch zwycizcy i pacyfikatorowi

Bonapartemu zgotowano w Paryu przyjcie wspaniae.

Z pomp wielk, na uroczystym obchodzie w paacu luk-

semburskim, wita go i okadza Dyrektoryat. Izby pra-

wodawcze uczciy go bankietem, ukadny Talleyrand wie-
tnym balem. Ulic, przy której mieszka, nazwano uli-

c Zwycistwa. O jego przybyciu pochlebnie rozpisy-

way si gazety. Nawet Instytut Francyi da wyraz
swemu uwielbieniu, obierajc go swym czonkiem. Bo-
naparte z pozornem ukontentowaniem, z cyncynatow
skromnoci, odbiera te hody. Na powitalnej uroczy-

stoci dyrektoryalnej wynosi ze swej strony pod nie-

biosa zalety mdrej konstytucyi, zasugi mdrego rzdu,

bogie skutki zapewnionego Francyi pokoju. „Uczniem

waszym bd,—mówi na posiedzeniu nowych swych ko-

legów akademickich—...prawdziwe zdobycze, jedyne wol-

ne od zawodów, to zdobycze nad niewiadomoci, przy-

kadanie si do postpów ducha ludzkiego".

To wszystko byy pozory. W" nim samym nieutu-

lona palia si ambicya, dza wikszego jeszcze czynu

i wyniesienia si. Dokoa niego — nieutulona przeciw

niemu nienawi, ch utrcenia go, zniweczenia. Nie-
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nawidzony by, pod wpywem coraz mocniejszej obawy,

przez Dyrektoryat. Pod wpywem coraz zjadJiwszej za-

wici,—przez generaów politykujcyci, takich zwaszcza
jak prostacki Augereau, albo cliytry Bernadotte. Pod
wpywem najrozmaitszycli pobudek interesu lub mciwo-
ci,—przez mnóstwo dziaaczów publicznych, którym on

zawadza, a nienajmniej te przez mon zgraj finanso-

wo -militarnych spów wojennych, któr on odstawi od

eru. Mia ponadto przeciw sobie wzmocnione w stolicy

od fructidorowego przewrotu ywioy jakóbisko-dema-

gogiczne, wygrywane teraz przeciw niemu, jego samo-

wadnoci, „moderantyzmowi",przedwszystkiera za,w imi
hase propagandy rewolucyjnej, przeciw jego pacyfika-

cyi. A za kulisami, wyzyskujc jak zwykle przewroto-

w lepot radykaln dla swoich wasnych, biegunowo

przeciwnych widoków, pracoway równolegle nad wzno-

wieniem wojny przewrotowe ywioy rojalistyczne, wro-

gie konsolidacyi rzeczypospolitej przez pokój przedwcze-

sny a pomylny. Pracoway zarazem gorliwie nad ze-

psuciem tego pokoju prowokacyjne wpywy obce, idce
bd od Prus, zgorszonych tak taniem wywiniciem si
Austryi i niepodan konkurency campoformijsk dla

swej roboty bazylejskiej, bd od Anglii przeraonej

swem obecnem odosobnieniem wojennem. Szerzyli rów-

nie niezadowolenie przytomni w Paryu a poszkodowa-

ni lub rozczarowani patryoci woscy. Szemrali te
nieszczliwi, rozaleni, a pono najmocniej pokojowym
zawodem dotknici, wychodcy polscy, skrajniejszego

zwaszcza autoramentu deputacyjnego.

Rzd dyrektoryalny skwapliwie wszystkie te naj-

rónorodniejsze róda niezadowolenia obraca przeciw

osobie generaa pacyfikatora, dla zniechcenia do opinii,

osabienia wyjtkowego jego stanowiska, cignicia go

na poziom zwyczajny, a bodaj usunicia zgoa za nawias.

W istocie, na bruku paryskim szybko gasa aureola wo-
skiego zwycizcy. „To czowiek cakiem skoczony —
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donosili na wycigi agent rojalistyczny Mallet Dupan
i pose pruski Sandoz—...Ju si o nim wcale nie mówi.

Ledwo patrz si na niego w teatrze, ledwo go wspo-

minaj". „Tu w Paryu—tak on sam bez zudze ad-
nych zdawa sobie spraw ze swego pooenia—nie utrzy-

muje si pami o niczem. Jeli zostan dugo w tym
wielkim Babilonie, jestem zgubiony... Wkrótce bd pod

wod (couUJ. Nie mam tu nic do roboty... Wszystko si
tutaj zuywa. Ju nie mam sawy". Oczywicie bardzo

jeszcze liczyli si z nim dyrektorowie. Ale ju mocnili

si, w miar jak on sabn. Kiedy obecnie, razu jed-

nego, podczas ostrej z nimi kótni, on zagrozi znowu swo-

j dymisy, Reubell natychmiast poda mu pióro do na-

pisania jej. Niezwyciony w tylu bitwach, Bonaparte

czu si bijanym przez rzdzcych „adwokatów" stoecz-

nych. Niebawem poczyna czu si zagroonym wprost

osobicie, wystrzega si otrucia i nawet na obiadach

w Dyrektoryacie unika podawanych sobie potraw i na-

pojów. Wprawdzie obdarzono go nieproszon komend
naczeln angielsk, lecz gównie po to, aby si go po-

zby, jeli nie po to, aby go zgubi. W t wypraw an-

gielsk, roztrbywan z góry jakgdyby rozmylnie, prze-

ciw której te moga zawczasu uzbroi si caa flota

brytaska, a do której brako rodków najniezbdniej-

szych marynarce francuskiej, on najpewniej, pomimo
wszelkich pozorów przeciwnych, nie wierzy nigdy na-

seryo. Nie chcia ponawia opakanego przykadu Ho-

cha i pogry siebie nazawsze. Zajmowa si ni po-

zornie; czyni rzekomo powane do niej przygotowania,

aby zyska na czasie, wobec niejasnych w Paryu sto-

sunków oraz nowych we Woszech i Rastadzie powika.
A czyni to zarazem, by odcign Anglików od wód
ródziemnomorskich, gdzie urzeczywistni zamierza myl
zgoa odmienn, od duszego ju czasu tajnie trzyman
w odwodzie: myl nadzwyczajn wielkiej wyprawy egip-

skiej.
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Przedsiwzicie egipskie, jak wspomniano, zajmo-

wao Bonapartego ju od chwili pokojowych z Austry
widoków. Nasunite mu nasamprzód przez pierwsz

z Wenecyanami, Damacy, ludami pówyspu bakaskie-

go i Archipelagu styczno, szczegóowo rozwaane by-

o przez niego w poufnych z najbliszem otoczeniem

rozmowach w Passarianie. Myla on wtedy, po zawar-

ciu pokoju z Austryakami, wypyn* z Wenecyi z kor-

pusem 18 tysicznym dla „opanowania" Egiptu. Myla
uy do tej wyprawy ca si legionow polsk. Liczy

zabra 10 tysicy Francuzów i 8 tysicy Polaków, t.j. wszyst-

kich bdcych pod broni. By moe, ta rachuba wpy-
na równie poczci na póniejsze jego na wyjezdnem

z Medyolanu przychylne dla legii zarzdzenia.

Z pomysem egipskim wizaa si z koniecznoci

nieodzowna do jego wykonania sprawa zajcia Malty.

W tej sprawie pewnych bliszych skazówekmóg zaczer-

pn od nieodstpnego przy swym boku adjutanta, ka-

walera maltaskiego Sukowskiego. Zakon, jak wiado-

mo, dziki sanguszkowskiej fundacyi i ordynacyi ostrog-

skiej, mia znaczne z komandoryi polskich dochody, od-

pade naskutek rozbiorów pod bero rosyjskie. Kiedy

za pooone we Francyi najgówniejsze uposaenie za-

konne zachwiane zostao przez wybuch rewolucyjny,

wówczas polski przeor maltaski, nikczemny Poniski,

nasampierw ju w 1792 r. podsun wielkiemu mistrzowi

myl oddania Malty w rce Rosyi. Dalsze w tym wzgl-
dzie rokowania, przerwane przez zgon Katarzyny, do-

prowadziy wieo, w 1797 r., znowu przy bezpored-

nim udziale Polaka-Maltaczyka, Raczyskiego, do utwo-

rzenia wielkiego przeorstwa rosyjskiego, ustanowienia

nadzwyczajnej ambasady Religii w Petersburgu, oraz

objcia przez Pawa godnoci protektora Zakonu. Ten
krok, napozór dziwaczny, lea przecie cakowicie w li-

nii starodawnych de Rosyi do usadowienia si nad
morzem ródziemnem. Denia takie, poczte jeszcze
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za Piotra Wielkiego, pogbione przez Katarzyn II,

zwizane cile z jej polityk tureck i greck, zmie-

rzay równie, jak napomknito, a nawet do Egiptu.

Zadziwiajcym zaiste sposobem, zwaszcza od ostatnich

lat imperatorowej, zachanne wpywy rosyjskie zapuciy
korzenie na dalekiej nilowej nizinie. Tam, w Egipcie,

setkami wtedy Mamelukowie sprowadzani byli z Rosyi.

Czwarta cz mddszych rodów mameluckich ju ska-

daa si z poddanych rosyjskich; reszta z podwadnych
carowej Gruzinów i Czerkiesów, — taki waciwie by
sawny Rustan napoleoski, rodem z Tyflisu. To te be-

jowie egipscy stale podówczas porozumiewali si z po-

sem ros3gskim w Stambule i jego agentami, rojcymi

si midzy Aleksandry a Kairem. Rzeczy te, pod ko-

niec panowania Katarzyny, do tego doszy stopnia, e
moliwo zaboru Egiptu przez Kleopatr pónocy po-

czynali ju niespokojnie bra w rachub Pitt i Vergen-

nes. Znamiennym zbiegiem okolicznoci, Bonaparte, od

wstpnych zaraz swych kroków wiatowych, ju przy

pierwszem z Woch ku Bakanom wyjrzeniu, natkn si
na zdobywcze spózawodnictwo rosyjskie. Znamienniej-

szem jeszcze byo, e z tem samem spózawodnictwem

spotyka si on równie przy niniejszem swem przedsi-

wziciu egipskiem.

Co si sameje Francyi tycze, nie byo zapewne to

egzotyczne przedsiwzicie zupen dla niej nowin.

Sigao ono wszak jeszcze starodawnych trdycyi w.
Ludwika, albo marze Henryka IV. Nawizywao za
niewiadomie do bliszego zeszowiecznego consilium

aegyptiacum, którem uczony Leibnitz „Lubieniecki", za-

przgajc pospou do pomocy nawet Polsk króla Mi-

chaa, pragn sprowadzi nad brzegi Nilu Ludwika XIV.,

coprawda gównie dla odcignicia go od wyprawy ho-

lenderskiej. A bliej jeszcze i wiadomiej nawizywa
projekt niniejszy do niedawnych pomysów egipskich,

piastowanych przed podziaem polskim przez Choiseula,
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a po podziale, jak nadmieniono, podsuwanych przez ce-

sarza Józefa II. Yergennowi. Obecnie jaknajmocniej gar-

dowa za tym projektem niepospolity ich w ministe-

ryum spraw zagranicznych nastpca, Talleyrand. Prawi
on wymownie o ciosie, zadawanym tdy Anglii, o otwie-

ranej drodze do Indyi. Wylicza szczegóowo, i od po-

koju westfalskiego Francya monarchiczna zdobya tylko

P/a tysicy mil kwadratowych, republikaska ledwo dru-

gie tyle, kiedy Rosya od pokoju nystadzkiego zabraa
blizko 14 tysicy, w czem lwi cz od Polski. Za tym
piknym carskim przykadem zaleca Republice odrazu

porzdnie obowi si na Turcyi i jej bezpaskich po-

siadociach zamorskich. Krty eksbiskup-minister skwa-

pliwie utwierdza Bonapartego w awanturniczej jego

myli wyprawy egipskiej. By moe, czyni to Talley-

rand troch leibnitzowskim sposobem, dla tem snadniej-

szego odcignicia go od wyprawy angielskiej; bardziej

chyba, dla dogodzenia mu osobicie; a najbardziej pono,

dla uwolnienia od niego Dyrektoryatu.

Oczywicie, nawet do tej bajecznej afrykaskiej im-

prezy, jedna jeszcze miaa polska przyoy si gowa.
Nawin si tu mianowicie sfrancuziay do szcztu Po-

lak, z wychodczej w trzeciem ju pokoleniu lunewil-

skiej rodziny dawmych podlaskich Leszczyskiego stron-

ników, dzielny oficer, umiejtny inynier wojskowy, nie-

mody ju azowski Józef. By on niedawno wyprawio-

ny przez Komitet ocalenia publicznego do suby turec-

kiej, z misy zbrojenia Porty przeciw Rosyi. Teraz wa-
nie powróci stamtd do Parya, bez wiary w Turków
i bez grosza. Bdc niezawodnie w porozumieniu ze zna-

nym sobie ze Stambuu Sukowskim, i uprzedzony prze-

ze o zamysach Bonapartego, azowski, w podanym

rzdowi sprawozdaniu ze swej misyi, wystawi w naj-

czarniejszych barwach pooenie Porty. Zarazem, wobec

bliskiego jakoby upadku Turcyi, radzi wygarn za-

wczasu dla Francyi tust zdobycz egipsk, przyczem
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zreszt do powierzchownie przekada rzekom atwo
dokonania podobnej imprezy.

Koniec kocem, sam Bonaparte, uznajc rzecz za

dojrza, wrcz wymówi si od komendy angielskiej

i postawi rzdowi kategoryczne danie wyprawy egip-

skiej. e w ten sposób clicia on nadzwyczajnym sukce-

sem olni Francy a równie nadzwyczajnym ciosem

ugodzi w Angli, to pewna. Ale niemniej pewna, e
mia przedewszystkiem pobudki bardziej osobiste. ywi
wci jeszcze dawne marzenia wschodnie i wiee, dale-

kosine, a cakiem omylne, zudzenia bakaskie, zwa-
szcza greckie. Przez delt nilow myla trafi nietyle

do Indyi angielskich, ile bliej, do Byzancyum. Co za
gówna, nie móg wytrzyma w Paryu, bo ju nie móg
nigdzie, jeno na miejscu najpierwszem. Tedy, nie mogc
jeszcze sign po nie we Francyi, szuka go tymcza-

sem na Wschodzie. Bez zbyt wielkiego trudu zyska zgo-

d Dyrektoryatu, skonionego raczej widokiem pozbycia

si i jego, i wysyanej z nim razem „militarnej nadpro-

dukcyi" fsuperftation), anieli wzgldami na istotne racy
stanu francusk. Wprawdzie i takie, historyczne i aktu-

alne wzgldy mona byo od biedy w tem niezwykem
wskaza przedsiwziciu. Ale najniewtpliwiej przewa-

ay wbrew niemu wzgldy wprost przeciwne: historycz-

nie—pogwacenie zdrowej, od Franciszka I. turkofilskiej

oryentacyi francuskiej; aktualnie — osabienie zbrojnoci

Republiki i cignicie na ni grób nowych, w okolicz-

nociach bynajmniej jeszcze nieustatkowanych; ponadto

za, moralnie — wstpienie na drog otwartej i niczem

nieusprawiedliwionej grabiey. Pomci si to wszystko

na Bonapartem ju w nieszczliwym obrocie samej wy-
prawy niniejszej. A pomci si póniej jeszcze, w odle-

gych jej skutkach, jakich ze strony skrzywdzonej

i zlekcewaonej przez siebie Porty ottomaskiej dowiad-
czy on kiedy, w miertelnym z Rosy pojedynku.

Tymczasem z nieporównan swoj energi twórcz
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i organizatorsk zabra si do przygotowania tej fanta-

stycznej wyprawy. Ale zanim jeszcze móg na ni wy-

ruszy, wypado mu przeczeka szereg bliszych powi-

ka. Najpierw poczy wika si mocno rzeczy wo-
skie, i to przy bezporednim udziale legionowym polskim.

Wedle rozkazów, wydanych jeszcze przed wyjazdem Bo-

napartego z Woch, Dbrowski, po powrocie z Medyola-

nu, objwszy w Rimini dowództwo powierzonej sobie

dywizyi, zaraz w grudniu 1797 r, zaj z legi pierwsz
lenno cesarskie na pograniczu pastwa Kocielnego. a-
two wypar on stamtd wojska papieskie; zdoby bro-

nion przez nie twierdz San Leo; ciga je w Romagni
a do Fana, Urbina, Pesara. Pomimo rozmylnego podusz-

czania ciemnych góralów przeciw barbarzycom Pola-

kom, „zjadaczom maych dzieci", wódz legionów polskich

witany by wszdzie jako „zbawca" przez ludno miej-

scow. Wtem, z kocem grudnia, niby na wie o wkro-

czeniu Dbrowskiego w obrby papieskie, lecz napraw-

d z niewyjanionej przyczyny, najpewniej dziki pod-

ziemnej celowej prowokacyi, wybuchy gwatowne roz-

ruchy w samym Rzymie. Zamordowany tam zosta ge-

nera francuski, zaczem poszo urzdowne z Francy ze-

rwanie. Posun si na to Dbrowski, w pocztku stycz-

nia 1798 r., na wasn rk, w gb pastwa Kocielne-

go, maszerujc wprost na Rzym. Wnet jednak powstrzy-

many zosta, jako genera Cyzalpiny, przez nadbiegego

z Parya i Medyolanu Berthiera. Ten, z sam ju armi
francusk, ruszy naprzód; zaj w lutym bezbronne

Wieczne Miasto; obali tysicoletni wieck wadz Pio-

trowa; wywióz sdziwego Piusa VI; ustanowi Republi-

k rzymsk, z nadanym jej zaraz z Parya rzdem re-

prezentacyjno-konsularnym.

Krzyowaa w tej sprawie na wielu punktach poli-

tyka dyrektoryalna paryska odmienne tajne widoki wo-
skiej polityki Bonopartego, Ale on sam znów nie by tym

wypadkom obcy bynajmniej. Zyskiwa bowiem narazie
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przetrzymanie na poudniu wiernycli wojsk swoi eh,

w znacznej czci przeznaczonych przez niego nie nad

brzegi Kanau, lecz do afrykaskiej wyprawy. Zyskiwa

zarazem, e, po niezbdnym mu w tej wyprawie Berthie-

rze, wana we Woszech komenda nie miaa wpa we
wrogie rce starajcego si o ni usilnie Bernadotta.

Ten ostatni, sprytny i ambitny Bearneczyk, idc za

zmian wiatru, z „moderantysty" przeobraajc si teraz

na gorliwego „republikanta", powraca wanie z Parya
do Medyolanu, aby brudzi nienawistnemu Bonaparte-

mu pod jego w. armii woskiej nieobecno, i obj tu-

tejsz po nim sukcesy wojskow i polityczn. Alici

zrcznie zosta std odsdzony. W chwili nadejcia do

Parya wieci o wypadkach rzymskich, pod naciskiem

Bonapartego, na zwoanej z tego powodu ncLgej sesyi

dyrektoryalnej, z uwagi na podwójn konieczno zosta-

wienia natychmiastowej do Rzymu wyprawy w dowiad-

czonych rku Berthiera, oraz nawizania równoczenie

bezporednich stosunków dyplomatycznych z cesarzem,

obdarzono Bernadotta, w styczniu 1798 r., nieoczekiwa-

n, nieproszon nominacy na posa francuskiego w Wie-
dniu. Natomiast komenda naczelna woska, zachowana
doranie przy Berthierze dla nagej ekspedycyi rzym-

skiej, zostaa potem, w lutym t. r., przekazan Massenie.

Niebawem zreszt zarzdzono take utworzenie odrb-
nej komendy armii rzymskiej. Jednoczenie, w drugiej

poowie lutego 1798 r., podpisano w Paryu twardy

traktat sprzymierzeczy cyzalpisko-francuski. Traktat

ten, narzucony Cyzalpinie, zobowizywa j do utrzyma-

nia, prócz wasnego przeszo 20 tysicznego kontyngen-

su, cznie z legiami polskiemi, jeszcze 25 tysicznej ar-

mii francuskiej.

Wtem nowa grona spada niespodzianka. Za przy-

byciem Masseny, sawnego tyle ze swych grabiey, co

z dzielnoci bojowej, ród wojsk' francuskich w Rzymie,

X zarazem a gdzie w Mantui, wybuch pod koniec lu-
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tego 1798 r. bunt formalny. Byo to jakgdyby ponure, na

tle klasycznem, odbicie strasznego ongi buntu legionów pan-

noskich i reskich, za Druzusa i Germanika. A cho
nie brako ku temu powodów w ndzy onierza i ra-

bunkowym u góry wyzysku, to przecie rzecz caa, dziw-

nie dobrze zorganizowana, miaa równie swe ródo
w nurtujcej armi spiskowej intrydze wewntrznej.
Bya tu w grze podobno rka Bernadotta; byy w ka-

dym razie rozkadowe wpywy gbsze, nieprzychylne

Bonapartemu. Po ucieczce Masseny przed wasnem woj-

skiem, powrocie Berthiera z Rzymu do Medyolanu, a na-

stpnie do Parya, dla przygotowa egipskich, komend
rzymsk otrzyma w marcu t. r. surowy Saint-Cyr, wy-
bitny genera armii nadreskiej. Natomiast dowództwo
naczelne woskie wzi dywizyoner Brune, eks-dantoni-

sta, odak odwany, chciwy, przebiegy, radykalizujcy,

który wieo wyróni si atwym sukcesem swej poli-

tyczno-wojennej wyprawy do Szwajcaryi.

Oddawna bowiem w Dyrektoryacie paryskim go-

towany by zamach na ssiedzk Szwajcary, celem

utrwalenia tam militarno-politycznych wpywów francu-

skich. Plan takiego zamachu ukadany by mianowicie

przy udziale zebranych w Paryu celniejszych patryo-

tów szwajcarskich, demokratycznych centralistów. Przy-

wódc ich by ambitny Laharpe, do niedawna w Peters-

burgu wychowawca i mentor wielkoksicy, wydalony

stamtd za pojcia zbyt postpowe, lecz i nadal przyja-.

ciel dozgonny byego swe^o ucznia, W. Ksicia i cesa-

rza Aleksandra, teraz za zbiegy nad Sekwan wychod-
ca z wasnej ojczyzny. Owó dopiero co wanie, w ci-

gu marca 1798 r., dokonana zostaa przez Bruna zbrojna

interwencya francuska w Szwajcaryi. Nastpio obalenie

oligarchii berneskiej, zburzenie prastarej federacyi kan-

tonalnej, ustanowienie natomiast jednolitej Republiki

helweckiej, w lennej oczywicie zawisoci od Francyi.

Napoleon a Polska II 15
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Te rozliczne, tak szybko pdzce po sobie wypadki

wyranem byy znamieniem nieustatkowanej jeszcze by-

najmniej sytuacyi ze strony francuskiej. Zarazem za,

przy bardzo leniwym i mtnym przebiegu napocztych

z Rzesz rokowa rastadzkich, mnoyy si ze strony

przeciwnej zwiastuny podziemnych knowa koalicyjnych.

Bonaparte, pomimo swej gorczki organizatorskiej egip-

skiej, mia pilne baczenie i wpyw wydatny na wszyst-

kie te doniose komplikacye biece. Jednak odczuwa

on w nich co kroku krzyujc jego intencye osobiste

i polityczne wrog dno rzdow, generalsk, jako-

bisk, restauracyjn, rozbit w sobie, lecz wszdzie

kadnc hamulce wygórowaniu jego ambitnego geniu-

szu. Odczuwa j zarówno w cigiem wstrzsaniu swego

dziea pacyfikacyi austryackiej, jakote zwaszcza w pod-

kopywaniu swego dziea fundacyi woskiej. „Ci ludzie—
przepowiada — podpal cae Wochy i dadz si z nich

wypdzi".
W tym nieustannym natoku pitrzcych si ze-

wszd powika, zgoa niewspómiernych z rozpaczliw

spraw polsk, usiowaa ona bdcobd sabym swoim

odezwa si gosem i trafi jeszcze do oddalajcego si

Bonapartego. W bardzo licznej, pod koniec 1797 r., a bar-

dzo zmconej kolonii wychodczej w Paryu, gdzie „ni-

gdy zbiór Polaków nie okazywa wikszej rozmaitoci",

rachowa si z Bonapartem cigle musieli wszyscy.

Zwaszcza umiarkowasi i szczersi emigranci wci nie

tracili w nim wiary. Ale ju poczynay coraz wyraniej

odwraca si od niego ywioy skrajniej sze i mniej pe-

wne, styczne z pokrewnemi sobie a wrogiemi mu czyn-

nikami miej SCOwemi.

Tak wic, niezraeni Barss i towarzysze starali si

przez Dbrowskiego i Wybickiego oddziaywa na Bo-

napartego jeszcze w Medyolanie, przed wyjazdem do Ra-

stadtu, na stae, jak mniemano, przewodniczenie delega-

cyi kongresowej francuskiej. Potem za, wobec przypie-
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szonego jego powrotu do Parya, usiowali oni tutaj

zawczasu „przygotowa cokolwiek mona byo ludzi

i sposobów do skonienia go za nasz spraw". Nie mieli

wszake w stolicy ani dróg dobrych do Bonapartego,

ani nawet dokadnych o nim informacyi. Uciekali si do

bezsilnego Bonneau, którego forytowali na penomocnika
francuskiego na kongresie; do mao wpywowego, cho
wieo mianowanego prezydentem Rady Starszych, Ros-

sgo; rachowali na protekcy Józefiny i t. p. Pomylano
te o wygotowaniu memoryau na pimie do podania Bo-

napartemu po jego przybyciu.

Tutaj nastrczy si dwulicowy Maliszewski, nieza-

wile od prowodyrów deputacyjnych, Dmochowskiego
i Szaniawskiego, intrygujcy na wasn rk. By on

od niedawna zwizany cis zayoci osobist z Ber-

nadottem, z drugiej za strony blisko zaprzyjaniony

z Sukowskim. Star majc znajomo z przybyym wa-
nie w listopadzie 1797 r. z Brukseli do Parya Mostow-

skim, zachci go Maliszewski do wspólnego uoenia
ostrego „promemoria" dla Bonapartego, które sam po-

dejmowa si zawie do Medyolanu albo Rastadtu. „Lu-

dy wznosz ku Tobie rce a królowie klcz u nóg Two-
ich", gosio osobliwsze to pismo, majce przyprawi Bo-

napartego o „pomieszanie i walk rónych uczuciów".

Bya to niby proba, a waciwie formalny akt oskare-

nia, w duchu najzawzitszych jego detraktorów francu-

skich. A wic wykadano tu Bonapartemu, i on zanie-

cha „prawdziwej sawy", „wojny o prawa czowieka".

Gubic republikask Wenecy, zaniecha wygnania ty-

ranów z Plorencyi, Turynu, Neapolu, a przedewszyst-

kiem z orodkowego gniazda despotyzmu i ciemnoty,

Rzymu, gdzie próno czekay „popioy Brutusa, godne

podobnego hodu od Bonaparty". Zaniecha oswobodze-

nia caych Woch od jednego zamachu; i jeli, po dozna-

nym od niego zawodzie, one teraz „przenios wizy ty-

ranii" ponad wolno, to na nim zato zaciy odpowie-
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dzialno dziejowa i zasuone pitno zwyczajnego „roz-

bójnika ldowego". „Albo nie powiniene by zaczyna
dziea politycznego odrodzenia Woch, albo powiniene
by skoczy swoje dzieo". Ten sam dylemat, prosty

i tani, zastosowany bdzie w nastpstwie najdosowniej
przez tego samego kalibru oskarycieli Napoleona, do

jego póniejszej stopniowej polityki polskiej. Z kolei

przystpowao srogie „promemoria" do da, czyli ra-

czej winowa, w sameje sprawie polskiej, „Nie pozna-

e si na umyle Kociuszki; pocó on puszcza si
za morze? czemu nie zachowujesz go dla Polski"? By to

zarzut bardzo ciekawy, który wskazywaby, i usiowa-
nia, podejmowane wzgldem cignicia Kociuszki przez

Hamburg czy Londyn, wiosn 1797 r., nie znalazy- po-

parcia Bonapartego. By zreszt zarzut tem ciekawszy
z pod pióra Maliszewskiego, który podobno by gów-
nym zdrajc Kociuszki przed Katarzyn po upadku
insurekcyi. Zamiast sprowadzi cnotliwego Kociuszk
grzeszny zdobywca i krzywdziciel Woch „potwierdza

spokojnym wzrokiem podzia nieszczliwej Polski. Pod
swoj komend ma stotysicy Francuzów, jeszcze zwy-
cia chciwych, a nie przychodzi mu na myl uj si
za saby naród, któremu ojczyzn wydarto". Niechaje,

W" ostatniej jeszcze godzinie, skruszy si i poprawi Bo-

naparte. Niechaj Polacy i Wenetowie odzyskaj swoj nie-

podlego i ojczyzn. Niechaj on kategorycznie zada
od mocarstw rozbiorowych „przywrócenia ziemi polskiej"

i z ca sw armi ruszy wprost do Polski, poprzedzony

przez Kociuszk. Niechaj równoczenie zgromi ze szcz-

tem Ojca w., Wielk Brytani, Habsburga. „Jedn nog
stan na Rzymie, drug na Wiedniu, lew rk zatopi

okrutny rzd angielski, a praw wskrzesi rozszarpan

Polsk, co za obraz!" Obraz godny rozczochranej, roz-

kraczonej po bohatersku wyobrani mizernego swego au-

tora; wspaniay a pusty frazes, zgoa niewykonalny, pod-

szyty wiadom tej niewykonalnoci marn hipokryzy.

Wart przecie zapamitania, jako najwczeniejszy pierwo-
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wzór i kwintesencya, nie tych konkretnych, surowych za-

rzutów, jakie susznie uczyni mona i naley Bonapar-

temu i Napoleonowi, ale ogólnikowych, niedorzecznych

przeciw niemu poduszcze, pretensyi i rekryminacyi,

'

szerzonych w opinii polskiej nasampierw celowo przez

rozmylne szkodnictwo, a potem przejmowanych niekry-

tycznie przez najzacniejsze nawet gowy.
Jednakowo na istotnej wartoci niniejszego elabo-

ratu poznali si roztropniejsi wychodcy paryscy. „Wszyst-

kim si nie podoba tak posaniec projektowany (Mali-

szewski), jako i memorya zbyt rozwleky i peen egza-

geracyi". Maliszewski, doczekawszy si jeszcze przyby-

cia Bonapartego i Sukowskiego do l^arya, wyjecha
nad Ren do malkontenta Augereau, a stamtd za pro-

tektorem swoim Bernadottem popieszy do Woch, by
spódziaa tam tajnym jego widokom.

Natomiast pod wpywem Barssa i jego przyjació,

by moe te przy udziale Ogiskiego, przybyego pod

koniec 1797 r. na duszy znów pobyt do Parya, zredago-

wane zostao przez Mostowskiego, w grudniu t. r., ca-

kiem odmienne dla Bonapartego pismo. I ten memorya
by oczywicie niewykonalny, ale przynajmniej usiowa
z frazeologicznych przestworzy zej na ziemi i liczy

si jako tako z przedmiotowemi warunkami pooenia*

Gówn jego treci byo rozwinicie niefortunnej my-

li, rzuconej przez Bonneau, któr jednak sformuowa
starano si w postaci politycznie bardziej rzeczowej

i uchwytnej. Proponowano tedy odbudowanie Polski,

„chociaby uamkowe" (da moins partiellement), sposobem

retrocesyi przez mocarstwa rozbiorowe dzielnicy trze-

ciopodziaowej, wzamian za stosowne odszkodowanie te-

rytoryalne w Niemczech. Tak odzyskana orodkowa
dzielnica Polski, z Warszaw i Krakowem, wraz ze

Szlskiem, który odstpiyby Prusy w drodze zamiany

za odpowiedni indemnizacy w ziemiach pogranicznych

saskich, zostaaby zczona z Saksoni w jedn cigo
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terytoryaln, przy zachowaniu odrbnoci narodowo-

pastwowej, pod dziedziczn uni personaln, oraz przy

równoczesnem wcieleniu do skadu Rzeszy niemieckiej.

Znamiennym rysem memoryau, poza powysz najgów-
niejsz jego treci, bya pewna wyrana zmiana pruso-

filskiego dotychczas i antyaustryackiego nastroju wa-
ciwych jego inspiratorów. Spowodowan ona bya wi-

docznie przystosowaniem si do zmienionej przez Cam-

poformio postawy Bonapartego wzgldem Wiednia. Tak

wic, obok zwykych gwatownych wycieczek przeciw

Rosyi, znalazy si tu niektóre lekcewace ustpy

o Prusach, a natomiast wcale umiarkowane, jakgdyby

kompromisowe, zwroty o Austryi. Co wicej, znalaza

si przychylna wzmianka o dawniejszej propozycyi „za-

ofiarowania korony polskiej arcyksiciu Karolowi, który

polubiby bd elektorówn sask, bd te nawet Wiel-

k Ksin rosyjsk". Ciekaw bya równie wzmianka

o Szlsku i jego „mieszkacach, stanowicychga wiel-

kiej rocfziny sowiaskiej, zdawna niezadowolonych ze

swego rzdu i gotowych przy pierwszej nadarzonej spo-

sobnoci zbrata si z (Polakami)". Ta stara, podnoszo-

na jeszcze za królów Sasów, myl fizycznego poczenia
Polski z Saksoni, poprzez piastowski Szlsk, miaa g-
boko zapa w gow Napoleona. To te jeszcze po

dziesicioleciu, arcywan t myl polsko-szlsk on raz

po razie wcieli bdzie usiowa.

Z memoryaem niniejszym, dla dorczenia go Bo-

napartemu i osobistego przed nim poparcia, zwrócono si

naprzód do Sukowskiego. Ten atoli, zbliony do Ma-

liszewskiego, moe uyty dla poprzedniej jego elukubra-

cyi i na tem sparzony, wymówi si teraz od porednic-

twa, wykraczajcego poza subowe swe funkcye adju-

tanckie. Poleci natomiast sekretarza Bonapartego, jego

niegdy szkolnego koleg Bourrienna. Wybór porednika

bardzo by nieszczególny. Bourrienne zna Polsk. By
on kiedy w Warszawie, za pocztków Sejmu Cztero-
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letniego, w ciemnych jakichci interesach, zdaje si po-

spou z otrem Mehem. Potem, w urzdowym ju cha-

rakterze agenta, dosta si do Lipska, gdzie studyowa
na uniwersytecie, tómaczy Werthera, i przyglda si
tamecznej emigracyi polskiej, a przed sam insurekcy

zosta stamtd za szpiegostwo wydalony przez rzd sa-

ski. Teraz zaufany przyjaciel Bonapartego, póniej wróg
jego zawzity i patny potwarca, zapewne wczesny zdraj-

ca, w kadym razie figura ndzna i sprzedajna, skoczy
w wizieniu za dugi i szpitalu obkanych. Otrzyma
on obecnie z rk Barssa ów memorya i sam czyta go
Bonapartemu. Ten, po wysuchaniu, owiadczy tylko,

„i plan, który w memoryale jest objty, jest lepszym

od tych wszystkich, które mu dotd byy podane". ad-
nych zreszt nie obiecywa skutków tego planu, ani te
adnych od siebie nie czyni przyrzecze.

Trudno byo nawet w tym czasie osobicie dosta
si do Bonapartego, wobec nawau jego zaj ówczes-

nych. Wypado dziaa przez Bourrienna i innych po-

redników niezawsze pewnych. „Barss jest niemiay,

—

skaryli si z tego powodu wychodcy — przez niemia-o dotd u Bonapartego nie dostpi audyencyi; przez

trzecie osoby on robi, cho niele, ale wszelako nonitem^.

Có, kiedy naprawd w okolicznociach ówczesnych nie-

wiele dobrego byo wogóle do roboty. Bonaparte po raz

pierwszy ukazywa si wtedy emigracyi polskiej w Pa-

ryu. Jeli jednak odrazu wrogo by przyjty przez jej

lewic deputacyjn, to i dla innych, szukajcych go wy-

chodców, mao by przystpny, bo poprostu nic nie mia
im do powiedzenia. Poza Sukowskim, zamykajcym si
szczerze czy nieszczerze w swej roli adjutanta, najcz-

ciej widywa go teraz wiatowiec Ogiski. By mu
przedstawiony w domu przyjaciela Józefiny, bankiera

Lecoulteux, lecz krótko tylko rozpytywany przez Bona-

partego o swoj misy stambulsk, wicej o Turków ni
o Polaków. Zasiadszy do klawikordu, aby muzyk bo-



240

daj przypomnie Polsk, gra Ogiski swój niedoszy

marsz legionowy, lecz wywoa oczywicie niewicej, jak

gon wobec zebranego towarzystwa pochwa generaa

dla „dzielnych legionów polskich". Ogiski, nawyky
do gadkich, byskotliwych a zawodnych form francu-

skich, uderzony by niepokanym wygldem Bonapartego,

noszonym ju wówczas prostym szarym surdutem, „wy-

razem twarzy surowym i niezachcajcym". Od Sukow-
skiego dowiadywa si, e „Bonaparte zazwyczaj bywa
ponury, milczcy, zamylony, nigdy nie umiechnity na

wielkich zebraniach,... cho w maem kóku i na cztery

oczy rozmowny, nawet rozemiany"; e wysiaduje naj-

czciej, od powrotu do Parya, w skromnem swojem

mieszkaniu, klczc z kompasem i oówkiem w rku nad

mapami geograficznemi rozoonemi na pododze, krelc
plany wojenne i projekty,... czytajc i pracujc a do

trzeciej w nocy". Pracowa nad wypraw do Egiptu.

Odbudowaniem Polski, rzecz w chwili niniejszej zgoa
nieziszczaln, nie zaprzta si wcale, ani te nie udzi
ni polskich w Paryu wychodców. Nie wypuszcza

przecie z pamici legionów polskich we Woszech.

Owszem, przez wyprawionego tam Berthiera, posya im

wyrazy yczliwoci niezmiennej, poparcie w biecych
z Cyzalpin zatargach, oraz wskazania ustne, zalecajce

wobec dokonanej pacyfikacyi pewn raczej odmian bez-

wzgldnie wrogiego dotychczas stosunku do Austryi.

IV.

Bezporedni stosunek urzdowy sameje Francyi do

Austryi, ponad równoleg negocyacy rastadzk, dosta

si tymczasem w rce poselskie Bernadotta. Pozbycie

si go z Woch byo sukcesem Bonapartego, ale skiero-
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wanie go do Wiednia miao te by ródem kopotów.

Bernadotte pozna si na ukrytej pobudce swej nomina-

cyi ambasadorskiej, nie darowa i mia odpaci po swo-

jemu. Wyjecha on z Medyolanu na miejsce swego prze-

znaczenia w kocu stycznia 1798 r. Zabiera do Wiednia

wielk wit, zoon z ludzi modych, gorcych stronników

propagandy rewolucyjno-wojennej, a przeciwników Bo-

napartego i jego pacyfikacyi; a zabiera te z sob za-

ufanego Maliszewskiego. Wczeniej ju, za bytnoci swo-

jej w Paryu, gromadzc dokoa siebie wszelakich mal-

kontentów przeciw Bonapartemu, stosujc atwy sposób

przelicytowywania go w ich " oczach brzmicem górnie

sowem republikaskiem, wznios czuoci humanitarn,

wietn obietnic wyzwolecz, Bernadotte pociga ku

sobie równie i tamecznych skrajnie] szych wychodców
polskich wynurzeniem ogólnikowych swych sympatyi dla

odbudowania ich ojczyzny. To te obecnie odrazu roz-

niosy si guche wieci o rzekomych obszernych w spra-

wie polskiej penomocnictwach, udzielonych jakoby dziel-

nemu generaowi - ambasadorowi przez rzd francuski.

W rzeczywistoci o niczem podobnem nie byo oczy-

wicie mowy. Kiedy poprzednio, jeszcze z powodu in-

strukcyi dla komisarzów francuskich w Rastadzie, wy-
pado dotkn przelotem i tej draliwej materyi polskiej,

to w odpowiednich „Uwagach" Talleyranda dla Dyre-

ktoryatu znalazo si jedynie uboczne, icie pytyjskie

w tym wzgldzie napomknienie, zgodne zreszt z caem
dotychczasowem, rewolucyjnem i dyrektoryalnem, w rze-

czach polskich stanowiskiem. Osobliwa ta wyrocznia

gosia, i „nie chodzi bynajmniej o to, czego pragnby
(rzd francuski), ale o to, co on moe (w sprawie pol-

skiej), co mianowicie w tej sprawie mogoby odpowia-

da rachubom jego polityki'*. Teraz podobnym pytyj-

skim wywinito si sposobem, w instrukcyi dla Berna-

dotta, wygotowanej przez Dyrektoryat w drugiej poo-

wie stycznia 1798 r., bardzo obosiecznej, nastrojonej na-
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ogó, wbrew intencyom Bonapartego i widokom Campo-
formia, w przychylnym raczej dla Prus a ostrym wzgl-
dem Austryi duchu. Wprawdzie, obok gównych zagad-

nie aktualnych, jak zwaszcza granica reska i wypra-

wa rzymska, wtrcono tu uboczn wzmiank o „rozgl-

dniciu si w sposobach czciowego przywrócenia Polski"

i moliwoci wcielenia jej do Rzeszy, o „sondowaniu"

w tej mierze opinii austryackiej i t. p. Uczyniono to

jednak zgoa poza obrbem waciwych zlece ambasa-

dorskich, sposobem czysto incydentalnym i nieobowizu-
jcym, jako jeden z postronnych przedmiotów „badania

i obserwacyi" (d'tude et d'observation).

Emigracya polska, zudzona pozorami, wzia na se-

ryo mniemane, yczliwe dla siebie uczucia i penomoc-
nictwa Bernadotta. Zapalili si przedewszystkiem wy-
szego stanu wychodcy, skojarzeni z patryotycznym y-
wioem paskim w Galicyi, gdzie postaremu przewaao
cienie do Wiednia i wiara w odrodzenie Polski pod
protekcy habsbursk. Ich imieniem „jeden Polak zna-

komity przez swe talenta, patryotyzm i wane urzda,
jakie piastowa w Polsce", podobno Piotr Potocki, po-

spou ze Stanisawem Sotykiem, nadesa Dbrowskiemu
obszern „not w sprawie rozpoczcia ukadów z cesa-

rzem (Franciszkiem) o przywrócenie Polski". Wywodzo-
no tu na stary sposób, wielomównie i ogólnikowo, e
„podniesienie niepodlegej Polski nie moe dokona si
bez spóudziau jednego z mocarstw" rozbiorowych.

Stwierdzano, e tem mocarstwem moe by tylko Au-
strya, najmniej zainteresowana w podziale a najwicej

w odbudowaniu Polski, jako „baryery" przeciw Rosyi

i Prusom. Zalecano tedy, dla dopicia tego celu, za-

warcie cisego sojuszu francusko-austryackiego. Koron
polsk znowu przeznaczano arcyksiciu Karolowi, przez

maestwo z elektorówn sask, jako infantk polsk
z mocy uchwa Wielkiego Sejmu. Powracano zarazem do

myli zebrania tego Sejmu, niby punktu wyjcia caej
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imprezy, przy legionach polskich we Woszech. T „not"

obecnie, w kocu lutego 1798 r., przez wieo zacigni-

tego do legionów kapitana Biernackiego, posa Dbrow-
ski z Rimini na race Bernadotta do Wiednia, wraz z pa-

roma jeszcze dokumentami mniejszej wagi, pojaniajce-

mi charakter i cele narodowe legionów. Nadto w osob-

nem od siebie pimie, w wyrazach zreszt do ostro-

nych, prosi go o podjcie stosownych rokowa przy

dworze wiedeskim, w miar sprzyjajcych „kombinacyi

politycznych". Obowizywa si take, w razie potrze-

by, dostarczy stosownych wskaza o „operacyach wo-

jennych", jakie wypadoby przewidzie zapewne prze-

ciw Rosyi i Prusom. Jednoczenie, w lutym t. r., Bon-

neau, wprost z Parya, w najlepszej wierze zwróci si

do „bohatera" Bernadotta z pompatycznem pismem po-

dobnej treci, gorco wstawiajc si za Polsk, rozwija-

jc wszystkie swe marzenia o „retrocesyi", „indemniza-

cyi", wcieleniu do Rzeszy, zwoaniu Sejmu, wyniesieniu

arcyksicia Karola na tron sasko-polski i t. p. Urzeczy-

wistnienie piknych tych pomysów powierza szlachet-

nej czuoci i sztuce nogocyatorskiej wojownika-ambasa-

dora, powoanego do zespolenia cznych nadal dziaa
i de politycznych Francyi a Austryi.

Owó z podobnemi wynurzeniami pod najniewa-

ciwszym zwrócono si adresem. Nietyle do przyjaznego,

czy bodaj a sojuszniczego z Austry spódziaania, ile

raczej do obostrzenia z ni stosunków, jeli nie wprost

do sprowokowania jej zmierza Bernadotte. Postpowa
on sobie w Wiedniu conajmniej bardzo dziwnie. Przy-

biera postaw nieprzejednanego republikanina. Zachowy-

wa si dumnie, niemal wyzywajco. Zadziera wyranie

z Thugutem, szuka natomiast zblienia z cesarzow Nea-

politank, wdawa si w wewntrzne intrygi dworskie,

nie majc adnego pojcia o liskim terenie tutejszym.

Jednoczenie, w niniejszej chwili bardzo draliwej, gdy

wypadki rzymskie i szwajcarskie, oraz rastadzkie targi
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francuskie o rozszerzenie campoformijskiej granicy re-
skiej, wywoyway silne wzgldem Francyi naprenie
w Wiedniu, on std prowadzi najspokojniej korespon-

dency, przepojon duchem nawskro wrogim dla mo-
narchii habsburskiej, o planach nowej wojny zaczepnej

z Austry albo i Rosy, o poruszeniu w tym celu Tur-

cyi, o wznieceniu wewntrznych zaburze na Wgrzech
i w Galicyi. Zarazem sam u siebie w domu oywion
robi „propagand". Do ambasady swojej, w hotelu

Liechtenstein, potajemnie ciga bardzo wtpliwych
„braci" z ló masoskich austryackich, przyjmowa nie-

licznych Wiedeczyków wolnomylnych, pisarzów, arty-

stów, midzy innemi modego Beethovena, troch W-
grów spiskujcych, a troch take sprowadzanych przez

Maliszewskiego Polaków.

W osobliwym przytem stosunku stan Bernadotte
do „najwpywowszej w Wiedniu koteryi polskiej". Ten
wiatek tutejszy polski, majcy coprawda wpywy naj-

mniej warte, bo czysto towarzyskie, ciy przewanie
ku Austryi, cho oglda si te bacznie na Rosy. Owó
ostatniemi czasy poczto tutaj coraz bardziej pozbywa
si zudze, pokadanych pierwotnie w polskich senty-

mentach cesarza Pawa. A wieo wanie otrzymano
wiadomo o nagej, smutnej, w lutym 1798 r., mierci Sta-

nisawa-Augusta nad New. Zreszt tu, nad Dunajem,
podawnerau, tylko teraz z austryacka, nienawidzono swe-
go starego eks-króla, wraz z jego kocow z aski car-

skiej karyer petersbursk. Nienawidzono go, nie-

tyle dla jego win narodowych, ile dla dawnych z nim
porachunków oligarchicznych. Boczono si te poniekd,
pomimo pozorów serdecznoci, nawet na jego synowca,
modego eks-wodza Józefa Poniatowskiego, wegetujcego
wtedy w odosobnieniu, na przedmieciu wiedeskiem.
W ogólnoci, stanowiono tutaj niby jedn, zwart doko-
a Hofburgu, wielkopask koloni polsk, ale wewntrz
po swojemu, po pasku, w sobie rozdart, rozbien, ze-
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stopniowan, od postpowszych ywioów cile galicyj-

skich, a do waciwych, czysto wiedeskich, magnackich
i dworskich. Te ostatnie oczywicie znakomit miay
przewag, zogniskowane w kilku domach najprzedniej-

szych, zwaszcza w domu starej marszakowej Lubomir-

skiej na Bastei. Objawiano tu z ostentacy przekonania

ultrazachowawcze, restauracyjne, anglofilskie. Ugaszcza-

no wszelkich utytuowanych emigrantów francuskich,

agentów rojalistycznych i koalicyjnych, takich jak sym-

patyczny Korsykanin Pozzo di Borgo, teraz na odzie
angielskim, zanim pójdzie na sub rosyjsk, ukadny,
dobrze mylcy, wróg miertelny tego zbójcy bez Avy-

chowania, Bonapartego, a stay, pieszczony bywalec sa-

lonu pani Lubomirskiej. W tych górnych salonach pol-

skich odzywano si z pogardliwym wstrtem o Francyi

rewolucyjnej i republikaskiej. Gbokie do niej obrzy-

dzenie, jakote do campoformijskiej przed ni kapitula-

cyi, dzielono z salonami najfeudalniejszej arystokracyi

wiedeskiej oraz miejscowych poselstw angielskiego i rot

syjskiego.

Owó Bernadotte, przy pomocy tak dwuznacznego

jak Maliszewski mentora, szczególniejszemi drogami tra-

fia do tej naddunajskiej kolonii polskiej. Odwiedza emi-

grantk francusk, by przyjaciók Ignacego Potockie-

go, pani Etoubville; widywa si potajemnie z modym
Stanisawem Jabonowskim i schorzaym starym Kamie-
rzem-Nestorem Sapieh. Zarazem za obraa osobicie

wymówieniem si od audyencyi, i t niegrzeczn rekuz
zmusza do wyjazdu z Wiednia arcyksicia Karola, nie-

lubianego przez par cesarsk, przychylnego Bonaparte-

mu, przeciwnika dalszej wojny, a zalecanego sobie przez

Dbrowskiego i Bonneau do korony polskiej. Wreszcie,

na donios ekspedycy Dbrowskiego, przywiezion

przez Biernackiego do Wiednia, a bdc pierwszym

próbnym wyrazem tak znamiennego ku Austryi zbli-

k



246

nia ze strony legionowej polskiej, adnej nie udziela

odpowiedzi. Co za najpocieszniejsza, wszystkie te prze-

mdre obroty Bernadotta ledzia z pieczoowitoci oj-

cowsk i jasnowidzcem przenikaa okiem wyborna po-

licya tajna wiedeska. Wiedziaa ona o najsekretniej-

szych jego i wity naradach, wizytach, gociach, listach,

rozmowach. Przekupia nawet zaufanego jego kamerdy-

nera. O kadym niemal sowie i kroku caej ambasady

francuskiej redagowaa z dnia na dzie sumienne, wy-

czerpujce sprawozdania. Te raporty, przez ministra po-

licyi Pergena, skadane byy bd na rce cesarskiego

powiernika Colloreda, bd te wprost prezentowane co-

dzie zrana samemu Franciszkowi I., kadncemu na nich

sakramentalne „dient zur WissenschafV\ albo j^zur Nach-

richf\ Równoczenie komunikowane one byy Tliugutowi,

do dalszego uytku wydziau spraw zagranicznych. Szcze-

góln uwag powicano przytem stosunkom polskim

Bernadotta.

W tym samym czasie, w marcu 1798 r., policya

austryacka aresztowaa w I*radze dwóch, powracajcych

z Lipska, dziaaczów patryotycznych polskich. Antonie-

go Kochanowskiego i Rykaczewskiego. Zabrano im cie-

kawe papiery, owietlajce misy parysk Michaa Ko-

chanowskiego i Woyczyskiego oraz zwizane z ni,

a oparte poczci na widokach pruskich, plany legiono-

we, sejmowe i powstacze. A sprawy te podwójnie byy
interesujce dla gabinetu wiedeskiego. Z jednej strony,

mona byo przez nie skompromitowa dotkliwie Prusy,

z drugiej, co gówna, pomylnie oddziaa na Rosy. Tam bo-

wiem, w Petersburgu, od pewnego czasu, od wykrycia mia-

nowicie jesieni roku zeszego tajnych zwizków patryo-

tycznych, zaszczepionych na Litwie i Woyniu przez

Deputacy parysk, powia ostry wiatr represyi i niepo-

koju w rzeczach polskich. Owó podnieca jaknajmocniej

w porze niniejszej podejrzliwe strachy polskie cesarza
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Pawa przez obnaenie niebezpiecznych knowa rewolu-

cyjnych, zmierzajcych ku odbudowaniu Polski, kiero-

wanych tyle przeciw Austryi co i Rosyi, snowanych
dotychczas przez Francy przy pomocy Berlina, a teraz

przez ambasad francusk prowadzonych w samyme
Wiedniu, to by bardzo porczny rodek do zbudowa-

nia nowej koalicyi przeciwfrancuskiej, przy czynnym
udziale Rosyi.

Tym sposobem Bernadotte i jego spópracownicy,

bez wzgldu na to, czy byli zapalecy szczerzy, albo

te szulerzy polityczni, czy dziaali naolep w dobrej

wierze, albo te prowadzili podstpn gr prowokator-

sk, w kadym razie, tak czy owak, pdzili wod na

myn koalicyjny. Wreszcie na sam koniec uwieczyli oni

swe dzieo w sposób sensacyjny. W poowie kwietnia

179b r , wród przygotowa wiernej cesarskiej stolicy,

w sam rocznic rozejmu leobeskiego, do lojalnej i pa-

tryetycznej uroczystoci ludowej, ukazaa si nagle na

gmachu ambasady francuskiej ogromna, zwieszajca si
na ulic, republikaska chorgiew trójkolorowa. Wnet
liczne zebrao si zbiegowisko. Tum, podniecony wyzy-

wajc postaw Bernadotta, zachcony te zapewne przez

agentów miejscowej partyi wojennej, moe i rosyjsko-

angielskich, podobno take przez policy, znieway
sztandar francuski i wdar si przemoc do ambasady,

wród strzelaniny bronicych si Francuzów. Bya to

awantura w wielkim stylu, w rodzaju niedawnej rzym-

skiej, cho zreszt niekrwawa. Za skdind znów dziw-

nie przypominaa ona zeszoroczn afer woosk, w któ-

rej inscenizowaniu swego czasu byli uczestniczyli oso-

bicie niektórzy obecni urzdnicy ambasadorscy, a która

zmierzaa wtedy do zepsucia Leobenu, podobnie jak

awantura niniejsza do zepsucia Campoformia. W rzeczy

samej, Bernadotte teje nocy wyprawi do Parya jedne-

go ze swych sekretarzy, wraz z Maliszewskim, z okrzy-
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kiem zgrozy i skargi na niesychane pogwacenie w jego

osobie prawa narodów i zdeptanie godnoci Francyi. Na
drugi dzie, sam z ca ambasad wyjecha z Wiednia,

dyszc grob pomsty i wojny.

Wiadomo o niezwykem tem zajciu wywara
w Paryu wraenie zrazu bardzo silne. Relacya prze-

sadna i jednostronna, zoona Dyrektoryatowi przez wy-

saców Bernadotta, ca win oczywicie skadajc na

Austry, miaa rozpali opini francusk i porwa rzd
do kroków gwatownych, wojennych. Istotnie, w pierw-

szej chwili, po zerwaniu dyplomatycznem, dokonanem

na wasn rk przez Bernadotta, niedaleko byo do ze-

rwania pokoju. Najmocniej wiedesk niespodziank do-

tknity by ten, w którego ona godzia najgówniej,

Bonaparte. Wybiera si on wanie wypyn do Egip-

tu, a zmuszony by teraz, w ostatniej niemal godzinie,

odwoa dane rozkazy, przez co caa jego wyprawa na-

raona zostaa w stopniu najwyszym, poniekd nawet

niepowetowanym. Ale niebawem, i to pod jego w znacz-

nej czci wpywem, wyjaniy si rzeczy. Owietlone

zostay sposoby, sprostowane doniesienia Bernadotta.

Udao si zagodzi pierwsze alarmy i zaegna widmo
wojny niezwocznej. Nie by do niej bynajmniej przy-

gotowany Dyrektoryat, pomimo caego szczkania bro-

ni niegronej „propagandy". Ani te by przygotowany

Thugut, któremu znacznej jeszcze trzeba byo zwoki
do porzdnego sklecenia koalicyi, porozumienia si z An-

gli i pozyskania Rosyi. Poprzestano tedy obustronnie

na wszczciu oddzielnych od kongresu rastadzkiego, fik-

cyjnych rokowa francusko-austryackich, wzgldem na-

lenego Republice od cesarza zadouczynienia. Narazie

uspokoio si wszystko po wierzchu, cho ogie wci
najwidoczniej tli pod popioem.

Korzystajc z przywróconej napozór ciszy, móg
nareszcie Bonaparte, acz ze spónieniem, fatalnem
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dla jego floty, a tern samem dla caej wyprawy, urze-

czywistni swój sen egipski. W drugiej poowie ma-

ja 1798 r. wypyn z Toulonu, ku wymarzonemu
Wschodowi, w kieruuku Malty i Egiptu. Zabiera oko-

o 38 tysicy ludzi, w czem najtsze, wypróbowane
póbrygady armii woskiej; jedenastu najlepszych

generaów dywizyi; dwudziestu generaów brygady,

a midzy nimi Zajczka; najumiejtniej szych inynie-

rów, a midzy nimi szefa batalionu azowskiego: naj-

zaufaszych adjutantów przybocznych, a midzy nimi ka-

pitana Sukowskiego. Oddala si na pótora roku nie-

spena. Przez t krótk jego nieobecno dopeni si doj-

rzewajca ju katastrofa Francyi, Woch, a razem i le-

gionów polskich.

Napoleoit a Polska II. 16





PRZYPISY.

(Str. 9 s.)- Pochodzenie, modo Bonapartego: ur. 15 sier]).

1769; ojciec ur. 1746, f 1785; matka ur. 1750 (?), j 1836; zalubieni 1764:

rodzestwo: Józef ur. 1768, Lucyan 1775, Eliza (Bacciochi) 1777, Lud-

wik 1778, Paulina (Leclerc-Borghese) 1780, Karolina (Murat) 1782.

Hieronim 1784. Z licznych, przewanie fantastycznych genealogii,

ciekawa ze wzgldu na miejsce i czas wydania, Les Bonaparte, accomp.

d'un tableau indicatif de tous les membres de la familie, avec leurs

alliances (Petersb., dec. 1852), z wywodem od XII wieku i naci-

skiem na gibelistwo Bonapartów; wedle najnowszej wykadni ge-

nealogicznej, Colonna de Cesari-Rocca, Le nid de i'aigle (1915),

wbrew Massonowi, j. n., a zgodnie z Chuuetem, j. n.. I, 42, przod-

kowie Napoleona nie naleeli do wybitnych swych imienników

redniowiecznych we Florencyi i San Miniato, lecz byli drobn
star szlacht z Sarzano, opodal Spezzii; por. Rev. d. ótudes na-

poleon., X (1916), 366. Prace zasadnicze: Coston, Biogr. des pre-

mieres annees de N. Bonaparte, I, II (1840); Masson-Biagi, Napo-

leon inconnu, pap. ined. 1786-93, I, II (1895); id., Napoleon, manu-

scrits ined. (1907); Chuquet, Jeunesse de Napoleon, I— III (1897—9):

por. te lung, Bonaparte et son temps, I— III (1880 — 1); Masson,

Josephine (1899), Napoleon et sa familie, I (1900).

(Str. 13). Inedita modziecze Napoleona w Polsce: pierw-

sz o nich wiadomo zaczerpnem ze wzmianki lunga, Bona-

parte et son temps, III (1881), 37 sq., o rkp. Bonapartego, rzeko-

mem „recueil sur Thistoire depuis le 9 thermid. an II jusqu'au

commencement de Tan IV; ce recueil entierement autographe, com-

prenant une vingtaine de feuillets, etait entre les mains du cte

Dziayski; Tauthenticite en a etó atteste par le duc de Bassano.

le gen. Montholon et le bar. Mounier; nous n'avons pu nous le pro-
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t.urer"; idc za t, zreszt niecakiem cis skazówk, odnalazem

istotnie, w bibliotece Wad. hr. Zamoyskiego, w Kórniku, zbiór au-

tografów Napoleona z wczesnej jego modoci, obejmujcy 15 do-

kumentów na 40 kartach in folio, który, wedle zdjtych fotografii,

ogosz w facsiroiliach, a skd narazie niektóre kad teksty. Zbiór,

starannie zachowany, w oprawie z deseczek, powleczonych aksa-

mitem, z metalowym herbem cesarskim pszczoami na okadkach,

nabyty przez Tytusa Dziayskiego ze spucizny po mierci ce-

sarza, mieci wszyte na czele zawiadczenie nastpujce: „Etat

des pieces autographes, contenues dans une colletion manuscrlte

formant un seul volume relie, qui a ete communiue au duc de

Bassano par le cte Dziaysk, en le priant d'en constater Tauthen-

ticiie: 1. projet d'instruction militaire pour le genóral en cbef de

Tarmee des Alpes et d'It,alie, 7 pages '/a", 2. instruction pour les

representants du peuple et le genera en chef de Tarmee d'Itali('.

7 pages ^s", 3. not sur le parti que Ton peut tirer de Tartillerle

de 1'armee de TOuest, 3 pages ^U\ 4. le Comite de salut public au

genera en chef de farmee d'Italie; 5. not sur le mouvement

a faire par Tarmee dTtalie, sans tltre, 8 pages; 6. not poli-

tiue sur la republiue de Genes, 3 pages; 7. fragment sur la

dfense d'Ajaccio ecrit d'une main inconnue. avec des notes de la

maln de Tempereur Napoleon; 8. projets d'arrete8 au sujet d'unr

mission du genera Bonaparte a Constantinople, ecrits d'une main

Inconnue, les corrections et les additions de la main de l'empereur

Napoleon, 4 pages; 9. projets d'arretes et d'ordres sur les mou-

vemcnts a faire par Tarmee d'Italie, une page entiere; 10. pro-

jet de la lettre du Comite de salut public au genera en chef de

Tarmee d'Italie, une page; 11. lettre du commandant de l'artilerie

de Tarmee du midi, slgnee Buo, ^3 de page sur une seule feuie;

12. lettre du commandant de l'artillerie de Tarmee devant Touon.

ecrite d'une main inconnue, signeeBuonaparte et munie d'un apo-

stille du represontant du peuple Sallceti, une page; 13. lettre du

commandant en chef de l'artillerie de Tarmee d'Italie, signee Buo-

naparte, avec la reponse du commissaire-ordonnateur Chauvet, une

page 7*; !*• fragment intitule Elisson etc, 12 pages; 15. mómoire
militaire sur Tarmee d'Italie, 8 pages ^3, ócrit de la main du duc

d'Abrantes, les corrections et les additions intercalees a la marge

de la main de Tempereur Napoleon, [dalej rk Bassana:] Les

pieces numerotees 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 13. et 14. sont de la

propre main de Tempereur Napoleon. Les corrections qui se

trouvent sur les pieces numerotees 7. 8. 12, et 15. sont de la m§me
main. Le caractere autographe de ces pieces et de ces corrections,

qui est evident au premier aspect, a ete constate, apres un exa-
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men approforidi, en presence de MM. le conite Charles de Montho-

lon, le baron Pain, ancien secretaire du cabinet, et le baron Charles

Mounier, ancien chef de division a la secretairerie d'etat et au

ministere des relations exterieures, A Paris, le 25 fevrier 1822.

Le duc de Bassano".

Rkp. N. 14, j. w., cay wasnor., nadzwyczaj nieczytelny, kil-

kakrotnie napoczynany, z licznemi waryantami styloweini, poprze-

krelany, poprawiany, pisany fracta pagina, „Elisson et Eugenie"

((ostatnie sowo przekrelone w tytule), zdaje si nalee do naj-

wczeniejszych utworów Bonapartego, wic si bezporednio

z pobytem jego w Lyonie. Wedle Hon. Vieux, Napoleon a Lyon.

przyby on tam z Yalence, ze swym batalionem, wyprawionym dla

stumienia rozruchów robotniczych lyoskich, 15 sierp. 1786, i miesz-

ka, a do poowy wrzenia, u „mme Blanc, venve d'un ancien

fonctionnaire des Monnaies, a la montee de Montribloud, a rextre-

mite de la eommune de Yaise". Wprawdzie jest te moliwem, e
\apoleon transponowa tu wstecz, na tle lyoskiem, póniejszy

swój romans marsylski w rodzinie Clarych; wówczas „Eugenie" by-

aby to niedosza jego narzeczona, Desiree-Bernardine-Eugenie

Clary (cho wtedy starsza, ur. 1777), potem ona Bernadotta, kró-

lowa szwedzka; „Amelie"—jej siostra Julia, wtedy zamna za Jó-

zefem Bonapartem; za „Berville" byby Bernadotte. W takim ra-

zie pismo niniejsze naleaoby odnie do pobytu Napoleona

w Marsylii, w styczniu 1795, i najbliszych miesicy pobytu w Pa-

ryu. Jednakowo istnieje list Napoleona do wuja, ks. Pescha,

Lyon, 20 sept. 1786: „je uitte Lyon avec... peine, je me trouvais

si bien dans cette ville qu'il me semble que j'aurais voulu y pas-

ser ma vie, ma^s ii faut suivre sa destinee... un soldat ne doit pas

s'attacher a autre chose qu'a son drapeau", og u lunga, Bona-

jiarte et son temps, I (1380), 166, bdcy widocznie w pewnym zwizku
psychologicznym z treci „Elissona"; upadaj wobec tego wtpli-

woci Massona, Napoleon inconnu, I, 161 sq., co do autentycznoci

tego listu, który conajwyej ma myk w dacie, wobec powrotu

autora do Ajaccia 15 wrzen. 1786, lecz zgodny jest w brzmieniu

z utworem niniejszym.

„Elisson et Eugenie. Elisson etait ne pour la guerre.

Encore enfant, ii connaissait la vie des grands capitaines. 11 me-
ditait les principes de Part militaire. Des Page de porter les

armes, ii marqua chaque pas par des actions d'eclat. II etait arrive

au premier grade de son metier militaire, quoique adolescent. Le

bonheur seconda constamment son genie. Ses victoires se succe-

daient, et son nom etait connu du peuple, corame celni du fils le

plus cheri du succes.
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„Cependatit son ame n'etait point satisfaite. L'cnvie, la ea-

lomnie, ce sont les passions basses qui assaiilent une grand re-

putation naissante, qui font perir tant d'hommes utiles et etouf-

fent tant de genie. Le pouvoir, le sang froid, le courage et ia fer-

mete ne firent que croltre le nombre de sesennems et offenser les

hommes qui par leur place devraient regler Topinion sur son

compte. L'on appela orgueil sa grandeur d'ame. Degoftte de triom-

phes qni accroissaient ses ennemis, Blisson sentit le besoin de

rentrer en lui meme, et pour la premier fois ii jta un conp
d'oeil sur sa vie, ses gots et son etat. Comme tous les hommes,
ii avait le desir du bonheur, et ii n'avait cncore trouve que la

gloire.

[Waryant: „Les peines que la mechancete de TenYie fail

endurer, n'avaient que blesse son ame. Elisson, comme tous les

hommes, etait ne pour le bonheur, et ii n'etait encore parvenu

(iu'a la gioire. Mais la guerre cessa. II connut Eugnie. Eugenie

avalt 16 ans. Bile etait douce, bonne et vive: de jolies yeux, une

taille ordinaire: sans Stre laidc, elle n'etait pas une beaute; mais

la bonte, la douceur. une tendresse vive, lui appartenaient esseu-

tiellement. Elisson avait dedaigne les femmes et Tamour... Blisson

effraya Eugenie. Le coeur d'Elisson, accoutume a la victoire, aux

grandes entreprisses, donnait a sa passion ce caractóre de force et

d'indomptabilite qul lui appartenait. La bonne Eugenie connut

que son sort etait de s'attacher a la destinec de ce grand homm<\
et lui jura un amour eternel"].

„Cette reaction sur lui-meme lui fit comprendre quil etait

d'autres sentiments que celui de la guerre, d'autres penchants que

la destruction: que le talent de secourir les hommes, de les elever,

de les rendre heureux, vaut bien celui de les detruire. U desira

de se recueillir un moment, de mettre de Tordre dans cette foule

d'idees qui depuis plusieurs jours assaillaient son ame. U s'eloigna

pour quelques mois du corps, courut a Champvert, pres de Lyon.

et demanda a un monsieur son ami Thospitalite. Cette campagne,

une des mieux situees cle cette grand ville, róunissait tout ce que

Tart et la belle natur peuvent produire. Elisson y voyait avec

surprise le spectacle enchanteur de la levee et de la fin du jour,

du cours de la lun argenter la uuit les bosquets et les cam-
pagnes. Les varietes des temps, des proportions, le chant des

oiseaux, le murmure des eaux, tout faisait sur son ame une im-

pression nouvelle et jusque la inconnue. II voyait cependant ce

qu'il avait mille fois vu sans attention, sans en &tre frappe.

II restalt peu a la maison. Son camarade recevait beaucoup de

monde, avait grand compagnie, et Elisson ne pouvait s'accoutu-
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mer aux petites forraalites. Son imagination ardente, son coeur de

feu, sa raison severe, son esprit froid, ne pouvaient que s'ennuyer

des saluts des couettes, des jeux de la galanterie, de la logiue

des tables et de la morale des brocards. II ne concevait rien aux

cabales et n'»ntendait rien aux jeux de mots. Sa vie etait sauvage

et ses facultes absorbees par une seule pensee, qu'il ne pouvait

pas encore deflnir ni connaltre, mais qui maltrisalt entierement

son ame. Accoutume aux fatlgues, ii avait besoin d'action, de

beaucoup d'exercice.

[Waryant: „La reverle remplacant la reflexion, ii voyait aveo

im plaisir inconnu jusue-la, le spectacle des varietes de la na-

tur. 11 n'avait pas de plus douee occupation que d'errer dans les

bois; la ii se complaisait, ii bravait la mechaneete et s'elevait au

(lessus des folies et de la bassesse humaines. Quelquefois, dans des

l)osquets argentes par Tastre des amours, 11 se livrait aux desirs

t^t aux palpitations de son coeur. II ne pouvait plus s'arracher au

spectacle melanoolique et doux de la nuit eclairóe par la lun;
ii y restait jusqu'a ce qu'elle disparaissait, que Tobscurite effa-

cait sa reverie, et plus triste ii allait chercher un repos dont

ii avait besoin. II allait souvent aux eaux d'Alles, eloignes d'une

lieue de Champvert. Ces 8aux sont tres fralches pendant une cer-

taine saison, depuis 4 a 6 heures du matin"].

„Naturellement sceptique, Elisson devenait melancolique.

La reverie avait remplacó chez lui la reflexion. II n'avait rien

a combiner, a craindre, a esperer. Cet etat de quietude, si nouveau

pour son genie, Taurait, sans le sentir, conduit en peu de temps

:v la stupeur. U allait souvent aux bains d'Alles, distants d'une

lieue de sa demeure. II y passaJt des matins cntiers a observer,

a pareourir la forfit ou a lir quelque bon auteur. Un jour, que

contr Tordinaire ii y avait un peu de monde, ii y trouva 2 jolies

personnes qui paraissaient beaucoup se plaire dans cette prome-

nad, qui venaient de retourner a la ville avec la legerete et la

galte de 16 ans. Amelie avait une belle taille, de beaux yeux, un

beau teint, de beaux cheveux, et 17 ans. Eugenie, plus jeune d'un

an, etait moins belle. Amelie paraissait vous dire en vous regar-

qant dans les yeux: „sachez donc que Ton ne peut me plaire

du'en me flattant, j'apprecie les compliments et j'aime Taccent

guind". Eugenie ne regardait iamais fixement un homme. Elle

sourialt avec douceur, pour faire voir les plus belles dents possi-

bles. Si l'on lui offrait la main, elle la donnait froidement, sans

sourire; pourtant, on dirait qu'elle provoquait de laisser voir la

plus jolie main, ou la blancheur de la peau contrastait avec le

bleu des veines. Amelie etait eomme un morceau de musique
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francaise que l'oii enteiid agreablement, parcequ'on saisit la suit

des airs qui plaisent a tout le monde, parceue tout le monde en

sent l'harmonie. Eugenie etait comme le chant du rossignol, ou

comme du Paesielio, qui ne plalt qu' aux anies sensibles, dont la

melodie transporte et passionne les ames faites pour la sentir,

tandisque cela parait du módiocre au commun. Amelie subjuguait

la pluport des jeunes gens, elle ordonnait l'amour. Mais Eugenie

pouvait seule plaire a Thomme ardent, qui n'aime pas par galan-

terie, mais avec la passion d'un sentiment profond. La premier

arrivait a Tamour ])ar la beaute. Eugenie devait allumer dans le

coeur d'uu seul une passion forte et digne de Tadmiration des

hommes...

„...La chaleur etait excessive, un orage terrible couvrait

rhorizon, les eciairs de la foudre se suivaient. Bugónie fondait en

larmes, elle serra etroitement son ami sur son sein. Sophie, la

petite, frappóe de la douleur de sa mer, se cachait dans ses ju-

pes et embrassait ses genoux de ses mains enfantines. „Elisson,

...si tu dois cesser de m'aimer, arrache de cette main, jadis aman-
te, la vie a ton Eugenie"... Pour la rendre a la raison et au bon-

heur, ii prit Sophie dans ses bras. „Mon Eugenie, je le jur sur

les jours de notre Sophie, sur mon amour eternel. Mais toi, cesse

de m'affllger; dois-tu conceroir des alarmes lorsque mon coeur est

si tranquille?" Us prolongerent la conversation dans ia nuit et

s"endormirent tres tard. lis ótaient au premier sommeil, lorsqu'

Elisson fut eveille par* un bruit des chevaux et des voix qui arri-

vaient. Jl se leve et vot un de ses anciens courriers qui lui ap-

portait une lettre du gouvernement. Cetait un ordre de partir sous

24 heures pour Paris, ou ii devait etre charg d'une mission ira-

portante, que Ton voulait confier a ses talents. Malheureuse Eu-

gnie, tu dors et l'on t'enleve ton amant. „Le voila donc expli-

que ce mystere terrible, s'ócria-t-elle, le voila donc ralise ce

malheur. O Elisson, tu m'abandonne, tu redeviens une autre fois

le jeu de la folie des hommes, des evenemente et de la fortun.

Adieu, mon bonheur, adieu, jours heureux"... Elle etait p&le, affai-

blie et sans vie, Elisson n'etait pas plus rassure. II fallait cepen-

dant partir...

„II est deja a la tgte d'une armee. 11 ne faisait pas un pas

sans avoir son Bugnie dans la memoire et lui tracer les temoi-

gnages de son amour... Son nom etait le signal de la victoire, et

ses talents et son bonheur le grandirent. II reussit en tout, ii sur-

passait Tespoir du peuple et de Parmee qu'il combla de succós.

Si jeune encore, si utile a sa patrie, Elisson doit-il donc dja fi-

iiir! Depuis plusieurs annees 11 etait separe de son amie. II ne se
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passait pas uu jour qu'il Jie recut de ses letlres toujours tendres,

qui soutenaient son courage et alimentaient son amour. Dans une

action ou ii dut s'exposer, ii fut blesse dangerensement. La re-

nommee accroissait son mai. II expedia Berville, un de ses offi-

ciers, poiir en instruire sa femme et lui tenir compagnie jusqu'a

son entiere guerison. Berville etait a Taurore des passions. Son

coeur n'avait pas encore aime. 11 etait comme le voyageur fati-

gue ou egare qui jette des yeux a la fin d'un long cours, pour

savoir ou ii doit reposer la nuit; ii cliercliait a placer son coeur.

II vit Eugenie, ii m§la ses larmes (aux sennes), partagea ses

soUicitudes, et tonte la journee ils parlaient d'Klisson et de son

malheur. Son jeune coeur etranger aux passions crut etre anime
par la tendre amitie: mais unc passion d'autant plus furieuse

qu'elle etait plus cachee, plus inconnue a lui meme, s'etait deja

cmpare de lui. II idolatra Eugónie. Celle-ci ne se mefia point de

Tami de son mari. Deja elle ecrit moins souvent, moins longuement.

Rlisson eut deja des inquietudes affligeantes, II est retabli de ses

j^lorieuses blessures, niais un trouble qu'il ne peut cacher, dechi-

re les fibres de son ame. Eugónie ne lui ecrit plus, Eugenie ne

Tainie plus. Berville ne lui ecrit qu'avec contrainte et sans inte-

r^t. La nuit et le jour ii pense a son malheur: ii veut dans son

premier mouvement courir a Champvert et arracher Eugenie an

malheur et a Topprobre, mais ii a sa consigne, ou la patrie Ta

place...

„...II est 2 heuros apres minuit. Tout est jiret pour la mort.

Les ordres sont donnes. La bataile se prepare. „Demain, je quit-

terai peut-etre ces cndroits. Et toi, Eugenie, que diras-tu, que

feras-tu. que (leviendras-tu'? Rejouis-toi do ma mort, maudis ma
memoire et vis lieureuse"... La generale battait a la point du

jour. Les feux des bivouacs s'eteignaient. Les colonnes s'ebran-

laient, le pas de charge se faisait entendre et la mort se prome-

nait dans les rangs. „Que dMnfortunes regrettent la vie et desirent

de la garder. Moi seul, je veux rachever; c'est Eugenie qui me la

donnait". L'on vint lui annoncer que Faile droite etat battue.

Elisson repousse Tennemi, ii etait aux prises, quand, peu apr«s,

on lui annonce que le centr etait victorieux, mais que Taile gau-

che est battue... „Adieu toi, que j'avais choisie pour Tarbitre do

ma vie, adieu la compagne de mes plus beaux jours. J'ai gofltó

dans tes bras le bonbeur suprem, j'avais epuise la vie et ses

biens"... U plia sa lettre, donna ordre a un aide de camp de la

porter Eugenie sur le cbamp... II se mit ii la t§te d'un escadron,

se jta la tete basse dans la melee... et perit percu de mille coups".

(Str. 14 sq.). Pokusa rosyjska: o stosunkach Katarzyny do
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Paolego, j. w., t. I, 155; Paoii byl zreszt póniej w stosunkach
z Pawem i Aleksandrem I, biorc 2 tys. fyntów od Anglików a do
zgonu, 1807, pochowany w Westminster Abbey, por. Lach-Szyrma,
Anglia i Szkocya, przypomn. z podróy, III (1829), 179. Nieza-

wile od tego Katarzyna i Pntemkin, od 1781, czynnie popierali

tajny werbunek powstaców przeciw Francyi, onierzy i koloni-

stów korsykaskich, dla kraju Noworosyjskiego, szczególnie do
Chersonu, za porednictwem Dym. Moceniga, rosyj. „generalnego
komisarza morskiego na Wochy", ojca póniejszego rezydenta,

urzdujcego we Ploreucyi; w tej sprawie ukaz Katarzyny do Mo-
ceniga, 27 nov. 1781; promemoria Korsykanów dla carowej, o ich

gotowoci przesiedleczej, przy raporcie Moceniga do wicekancl.

Ostermanna, Flor., 27 mai 1782; przychylna decyzya Katarzyny,

2 juilL; Ostermann do Moceniga, 11 nov. 1782: „Tengagement des

colons est borne aux seules nations grecue et corse". Uywanych
do tego przedsibiorców, werbowników korsykaskich, jak Peretti,

Antonelli, Ant. i Rttore Paoli i i., oskara jeden z wasnych ich

spólników, Gian S. Peraldi, e „sprzedaj Rosyi Korsykanów jak
murzynów": istotnie werbowali oni potajemnie na Korsyce cay
puk onierzy do suby rosyjskiej, prócz licznych kolonistów, za

których rzd rosyjski paci przecitnie 50—60 rs. za gow; umo-
wy odpowiednie, jak .,kouwencya'' kolonistów korsykaskich
7, rosyj. genera-porucznikiem. Hannibalem, 1783, przypominay po-

niekd umowy o dostaw niewolników murzyskich. Yergennes
z tego powodu zaoy 1783 ostry protest i grozi rosyjskim wer-

bownikom na Korsyce wprost szubienic, co troch pomiarkowao
ohydn takcy, o której daje pojcie mao znany szczegó, bunt
kolonistów korsykaskich, padz. 1773, wiezionych z Livorna na-

poy przemoc do Noworosyi na statku rosyjskim Horystenie,

którzy na penym morzu, chcc si ratowa, zamordowali kapitana
Wasjewa i zaog rosyjsk, lecz pochwyceni staraniem posa ro-

syjskiego w Konstantynopolu (póniej w Warszawie), Buhakowa,
i dostawieni Potemknowi do Sewastopola, dostali si pod knuty
ledcze i skazani byli ua amanie koem i szubienic, por. Pisa-

rewskij, Iz istorii inostr. koonizacii w Rossii w XVIII wiekie a909),

239, 247, 255 sq.; Pingaud, Les Prancais en Russie et les Russes
en France (1886), 81 s. Trudno przypuci, aby te sprawy, gone
na Korsyce, nie byy znane Bonapartemu; mogy one porednio
wpyn w pewnej mierze na jego pogldy o Rosyi.

O misyi Zaborowskiego do Woch i Grecyi, ukaz dla niego
Kolegium wojny, 23 lut., manifest carowej do ludów sowiaskich,
28 lut., instruk. dla niego, 18 marca, jego odezwa, 20 marca, ukaz,

Katarzyny do konsulów rosyj. we Woszech i Lewancie wzgldem
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wspódziaania mu, 25 marc, odezwa Zaborowskiego do Raguzy,

31 mar., opinia gen.-maj. Neranczicza, 5 padz. 1788, Sbornik wo-

jenno-istor. mater., Bumagi Potemkina, VI (1893), NN. 218, 220, 256,

VII (1894) N. 45; Petkowicz, Istor. oczerk prawos. obszcziny

w Raguzie, 17; Makuszew, Mater. dla istorii dip. snosz. Rossii

z Raguzsk. respubl. (1865); Skaowskij, iz admiraa Uszako-
wa (1856), 78 sq. Dym. Mocenigo do Ostermanna, Flor., 22 Juill.

1788: „mr. le lieut.-general Zaborowsky m'a ecrit d'avoir envoye
mr. le brigadier pce Mechtchersky d'aller en Corse pour lever iin

bataillon. " Je lui ai ecrit qu'i] etait impossible de hasarder une
pareille entreprise et que par l'impossibilite de la reussite on ne

pourrait s'attcndre qu'a des desagrements, ce dont mr. le prince

Mechtchersky, qui est sur la place, convient aussi; qu'en Toscane
on pourrait ramasser une centaine de Corses; que le reste... qu'on

pourrait ramasser, ...est repandu en partie (a) Rom, G§nes et

Naples; ...que quelques Corses m'avaient propose la formation d'un

corps (un bataillon de 500 hommes)... (raais) je n'ai pas voulu

meme le proposer, voyant qu'on ne visait qu'a attraper de Tar-

gent", 23 aot: „avant-hier arriva dans cette ville mr. le lieut-

general Zaborowsky avec mr. de Lopoukhine, captaine des gardes,

et trois autres officiers de sa suit... Ce matin je le presenterai

a S. A. R. de meme qu'a la Gde Duchesse". Zaborowski by w Li-

wornie 6 padz., w Pizie 1 listop. 1788, wyjecha napowrót z Plo-

rencyi do Wiednia 3 maja 1789. Z ówczesn jego misy, obok
spraw korsykaskiej, dalmatyskiej, a zwaszcza greckiej, obrabia-

nej przez bdcego na odzie rosyj., a wsawionego póniej dziki
Byronowi (Bride ot' Abydos) i Sowackiemu, Lambra Caccioni (Mo-
cenigo do Ostermana, Pis, 19 mai 1788: „le licut. Lambro et mes
autres confldents de la Rumelie m'ont rapporte que les Grecs de Ru-

melie sont prets a servir S. M. I. et que 7000 hommes sont engages
par les memes a serrir soit par terre, soit par mer, selon les ordres

ilu'on leur donnera"), w bezporednim bya zwizku sprawa egipska,

w myl widoków Katarzyny na Egipt. Mocenigo do Ostermanna, Pis,
4 juJn 1788: „mr. le baron de Tonus a son arrivee Livourne a as-

sure que cette importante affaire (egipska) est confiee ii ses soins

et a ceux de mr. le consul Calamai, qu'il est destine a commander
un corps de mille hommes a cheval pour Tentree dans TEgypte,

declarcr et soutenir rindependance des beys revoltes. Tous les

Arabes dont fourmille Livourne, m'en ont demande. Je crois que
le secret aurait ete plus de saison; ...j'ai repondu de n'en savoir

rien, mais comme ii a detaille sa commission, montre des medailles

d'or recues a la Cour imperiale pour en faire des cadeaux, on ne
peut douter que les Arabes n'en aient pas instrnit la Porte", 18 nov.
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1788: „Zaborowski est parti de Pise*pour Naples... Tonus, debarue
a Tembouchurt' du Nil, habiiie en Turc, alla au Caire; reconnu par

deux Prancais... ii fut mene par force au grand chateau turc du

Grand CaJre par ordre d'lsmae] bey; Abdul pacha lui enleva tous

ses papiers. Le religieux Leop. Ympson de Tifiis, frere de plu-

sieurs officiers au service de S. M. 1., au premier vent de cette

nouvelle, brCila sa correspondance secrete avec les beys de l'Egypte

et tacha de fuir, mais par les janissaires... ii fut traine chez le con-

sul de France (Murre)... i vient d'arriver a Livourne et m'en-

Yoyer ses rapports...", por. t. 1, 35, 161].

Mocenigo do J^ezborodki, Pis, 1 fevr. 1790: „mes intimes

liaisons avec les principales familles de la Corse et les deputes

de cette natioii me mettent dans la situation d'informer la Cour

que les Corses, profitant de la revolution et du rappel de leurs

exile8, fermes dans le sj^steme d'une pleine liberte, s'arment ge-

iieralement pour fixer leur liberte, et ont clioisi pour chcf le gene-

ra Paoli. II n'y a point a douter... qu'au premier vent favorable

ils nc secouent un jour le joug de la protection (de la France)

pour se rendre entierement libres. Cest ce que j'ai dócouvert et

tire du fond du coeur des deputes de la nation corse m§me". Ca-

lamai do Bezborodki, Livorno, 30 avr, 1792: „dans Tlie de Corse

le parti dominant du gen. Paoii etant le plus fort, oblige Tautre

a 8'expatrier. L'on en voit en Toscane les conseuences par la

freuente arrivee a Livourne de ces insulaires qui.. desertent le

pays natal pour chercher des moyens dans Tetranger... En rappor-

tant a V. K. ces particularites, je crois de mon devoir d'ajouter

que les circonstances paraissent ne pouvoir 6tre plus favorables,

si S. M. I. etait disposee a faire engager une partie de ces emigres

(corses)... a passer et a s'etablir en Tauride... J'ai communiue cc

plan au major-general do Tamara" (rezolucya rk Bezborodki b. d.:

„J. Imp. Wieliczestwo nie izwolia soglasifsja na predoenie Ka-

Jamaja o wyzowje Korsikancew").

O samym zamiarze Napoleona wstpienia wtedy, za pored-
n>;twem Zaborowskiego, do suby rosyjskiej, poda pierwsz wia-

d.imo Iwanczin-Pisarew, Spaso-Andronikow (1842), 32 s.. 101,

wedle bezporednio zakomunikowanej mu ustnej relacyi starego

Zaborowskiego o podaniu, skierowanem w tym celu przez l^onapar-

tego niemal jednoczenie do Zaborowskiego oraz do Tamary. Wia-

domo t za Pisarewem powtórzy B(arteniew), Russkij Archiw

(1866), 1373 sq., z dodatkiem ze sów hr. Budowa, e podczas ko-

ronacyi Aleksandra 1 w Moskwie, 1801, ten sam szczegó niedo-

szego wstpienia Napoleona, wtedy Pierwszego Konsula, do suby
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rosyjskiej, by potwierdzony Aleksandrowi przez Zaborowskiego.

Stare te relacye poprostu powtórzy, z przydatkiem bezwartocio-
wych przyczynków, hr. Pawe Szeremietiew, w oddzielnej plakie-

cie (1910), og. po francusku przez Cazalas (1911); por. Goldio-

uow, Napoleon onicmal oficerem rosyjskim, Goos Moskwy (1916).

N. 181; Chuuet, Feuilles d'hist. (1912), 110 sq., Etudes d'hist., V
(1914), 2 sq., który, podobnie jak przed nim Masson, Napoleon in-

connu, usiuje wykaza legendarno caego tego incydensu; nega-
tywna ta argumentacya opiera si jednak na wywodach chronolo-

giczno-psychologicznych, pozbawionych cisej siy dowodowej;
mona tyle tylko orzec^ e wiadectwo Zaborowskiego ulega co

do formy i daty zakwestyonowaniu, lecz bdcobd pochodzc
ze róda bezporedniego, w braku przeciwnego dowodu, nie moo
l)y pominite.

(Str. 19). Honapartego Not sur la position polit. et milit.

de nos armees de Piemont et d'E8pagne, remise par Robespierre
jeune, le 19 juill. 1794 (pisane wczeniej, zapewne w pocztku
lipca, gdy od 13 t. m. Bonaparte by w Genui): „le systeme of-

fensif en Piemont intlue sur la Pologne... L'Espagne est un grand
etat... le caractere patient de cette nation, Torgneil et la super-

stition qui y predominent, les ressources que donn une grand
masse, la rendront redoutable lor8qu'eIle sera pressee chez elle...

olle aura des ressources dans la superiorite de la coalition sur

mer... II ne peut donc point entrer dans une tete froide de prendre
Madrid... L*on doit donc... frapper i'Allemagne... Si nous obte-

nions de granda succes, jamais Ton ne doit prendre le change en

s'enfoncant dans Tltalie", Krebs-Morris, Campagne dans les Alpes
1794—6 (1895), 283 sq.

(Str. 21). Memorya o Genui, b. d., zapewne z lata 1794 (por.

wzmianki o Genui w licie Bonapartego do Multeda, 23 sept. 1794,

Corr., N. 37), z rkp. niewyd. w Kórniku, j. w,, N. 6, cay wasnor.:

Not relatiye [przekrel.: a la demandej aux commissaires ordon-

nateurs de Tarmee d'Italie, Not politique sur la republique de

Ggnes: „[przekrel.: Le doge Doria et le pouYoir exócutif de Genes
sont tres portes pour les Autrichiens. lis voient avec un deplaisir

qu'ils ne peuvent dlssimuler, les succes de la Republique fran-

caise. Le gouvernement de 6§nes dans son etat le plus etendu,

c.-a-d. le grand conseil, nous est plutOt favorable. Le peuple nous

est extremement devoue, ii triomphe de nos succes]. Le gouver-

nement de G§nes est tout compose des nobles. Etant fondes sur

les parchemins, ils ne peuvent etre portes pour [przekr.: la libertej

la France. Ils se divisent en gouvernants, qui sont ceux qui ont
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aujourd'hui le pouvoir. Doria le doge est a la t6te. Les feuda-

taires s'y reuuissent avec les representants des nobles. Depuis

les succes de nos armees, ils font tous leur cause commune avec

les coalisós.

„Les nobles Genois formant le parti de Toppositlon, nous

sont favorables par la seue raison que ceux du gouvernement nous

haissent. Je parle lei des masses et non des individus. II est

possible qu'ii s'en trouve qui soient portes pour la liberte.

„Le peuple, qui ne gouverne pas, n'a du prlx que celui du

commerce. Or, le commerce de GSnes ne se fait depuis longtemps

qu'en France. Nos ennemis le sont de notre commerce, et, par

contrecoup, le sont de celui de Genes. Aussi (le peuple) nous

est-il fort attache. II triomphe de nos succes, et ceci depuis la

revolution a form un caractere national tres prononce.

,Le gouvernement, appele ici les oligarques, craigne infini-

ment le reveil du peuple... V voit avee effroi a quel point tous

les jours 1'esprit francais gagne dans Genes. Tout le but de ses

operations c'est de conduire sa barque avec le plus de prudence,

de finesse possible, ce que les Italiens appellent politicdr.

„[przekr.: Nous avons propose au gouvernement genois de

recevoir 6 officiers francais d'artillerie dans Savone. SMl desire

que Savone lui reste, ii est tres possible qu'il acceptej. Dans la

position actuelle des esprlts, les oligarques livreraient-ils Savone

aux ^utricbiens? Je ne le crois pas. La prise de Savone (accom-

plirait) la pert de Genes et produirait une secousse qu'ils craignent

par dessus tout. [przekr.: Ils seraient d'ailleurs a la merci des

Autrichiens]. Le principe politique des familles de Genes est

toujours de tout attendre du temps. La faiblesse est le principe

de leurs resolutions, et livrer Savone aux Autrichiens est par

dessus trop risque pour eux. Le commandant de la forteresse de

Savoue est un homme assez porte pour la France. Tl ne serait

donc pas impossible que les oligarques genois acceptent les offi-

ciers d'artillerie que nous leur avons proposes, dans Tidee de faire

voir au peuple de Genes qu'ils soient portes pour nous.

„Si Yeritablement ils se refusaient a recevoir le secours que

nous leurs offrons, ii faut qu'au moment ou 11 sera s<lr que les

Autrichiens veulent assieger la forteresse de Savone, notre mi-

nistre a Genes fasse faire plusieurs copies de la not ou ii a pro-

pose des officiers francais, et les repandre dans le public de Ge-

nes, sans les imprimer. Dans Tinstant, ii y en aura 2000 copies

qui exalteront le public et obligeront le gouvernement a prendre

de suit un mezzo termine.
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„La rade d'Alessio est la raeilleure depuis Villefraiuhe

;i Vado. Cest actuellement la, ou sont tous les (transports) ul
nourrissent notre armee, et la, ou est le principa magasin de la

droite de notre armee. Le 26 ou 27 du mois Tescadre anglaise

a detach des chaloupes armees qui se sont introduites dans la

rade et ont enleve 7 tartanes armees et ont falt relacher une

partie".

W zwizku z t spraw jest ród tyche rkp., N. 5, póniej-

szy raemorya, równie cay wasnor., b. d. (por. Instr., juill. 1795,

Corr., N. 53). Not indispensable: „Si Tarmee d'Italie va en avant,

elle ne le peut pas faire qu'elle n'ait au prealable place une gar-

nison dans la citadelle de Savone. Si Tarmee d'Italie etait ohli-

gee de se replier, l'occupation de Savone peut servir notre ca-

botage et maintenir libr notre communication avec Genes. Notre

intergt est de 8'emparer de Savone. Cest meme celui du peuple de

Genes. L'on doit, afin que les Genois ne portent aucune opposition

a nos projets sur Savone: 1. faire avancer Teuipage de siege qui

est embarque a Antibes, jusqu'a Vado; 2, occuper ensuite les hau-

teurs de la Madone de Sayone; 3. faire une not ferm et moderee

qui ne blesserait pas les patriotes, et demander au Senat de per-

mettre que Tarmee tienne un bataillon d'artillerie et 2 corapagnies

dans Savone. II faut que cette not releve toutes les injures que

les Anglais ont faites au commerce genois, et les horreurs qu'ils ont

commises au port de Genes en brillant la Modeate (por. Bonaparte

do Paypoulta, 1 avr. 1796, Corr., N. 113), les saccagements qu'ils se

sont permis en chemin, ce qui nous oblige a conduire la corvette

qui est a G§nes, Jusque dans notre port, pour la mettre a Tabri des

mains des Anglais. U faut surtout dans cette not separer le plus

adroitement possible les interets du commerce et du peuple, de

celui des oligarques. 11 faut que Ton envoye a Genes un agent

qui ait Tart de persuader le peuple..." (dalszy ustp tego autografu

por. z Not, 12 oct. 1795, Corr., Nr. 75).

Synne operaty Bonapartego dla armii woskiej, og. w Corr.

NN. 49, 50, 52, 53, 57, 60, przewanie z Costona, Prem. annees de

Napoleon, II. 320 sq., wedle odpisów, nie z oryginaów; wobec tego

Krebs-Morris, Camp. dans les Alpes, 303, skonni wogóle do depre-

cyonowania Bonapartego, twierdzc, e wyraona w tych opera-

tach „idee (d'une campagne offensive en Italie) etait devenue un

lieu commun (depuis 1794)", wyraaj przypuszczenie, e „les trois

premieres (NN, 49, 50, 52) paraissent etre des ebauches, dcnt la

fusion ait ete operee par un autre ródacteur que Bonaparte, peut-

Hre Doulcet"; owó przypuszczenie to upada wobec istnienia ród
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rkp. kórnickich, j. w., rzeczonych operatew w ksztacie autogra-

ficznym, rk Bonapartego, które bd og. w podobiznach.

Zamiar wyjazdu na Wschód: Bonapartego Not, 30 aoftt 1795,

Coston, I, 397 sq., Corr., N. 61, lung, III, 64 sq. Uchwaa Komitetu ocaJ

publ. o wysaniu Bonapartego do Konstantynopola, og. u Costona,

I, 399 sq., powtórzona mniej dokadnie u lunga. III, 408 sq., który

z równoczesnej decyzyi Komitetu oc. publ., 15 sept. 1795, o fikcyj-

nem wykreleniu go z listy sztabowców, wanie dla umoliwienia

snu misyi tureckiej, wyprowadza tendencyjnie faszywy wniosek, i
stao si to jakoby wbrew jego woli; owó oczywicie, wrcz na-

odwrót, rzecz caa odbya si z inicyatywy Bonapartego, jak wiad-
czy znajdujca w rkp. kórnickich, j. w., N. 8, minuta tej uchway,
z brakujcemi u Costona i lunga ustpami, z wasn. marginaliami

Bonapartego, oraz nastpujcym wasnor. jego dopiskiem: „[prze-

krel.: Sur la demande du genera Buonaparte qui va en Turquio

l^e Comite du salut public voulant donner au genera Buonapart

les moyens de remplir sa mission en Turquie le plus utilement

possible, sur sa demande arrete que les citoyens Songis et Rolland,

chefs de bataillon d'artillerie; Marmont, Aguettant, Blaise de Yille-

neuve capitaiues. et Bourgeois lieutenant; Moissonet et Scheined

sergents d'artillerie, se rendront a Constantinople sous les ordres

(u genera Buonaparte, pour prendre du service dans les armees

iurques Iprzekr.: et contribuer de leurs moyens au service de Tor-

ganisation de cette partie], lis seront traites selon leurs grades.

Not: Je demande pour mon voyage en Turuie les citoyens: Son-

gis. Rolland; ii ne sert pas dans ce moment-ci. Marmont; c'est uii

jeune homme qui etait mon adjoint, Aguettant; ii sera dans ce

moment a Yalence; ii n'est dans Tartillerie que depuis peu de

temps. Blaise de Villeneuve; ii n'a point de seryice. Bourgeoi.^.

ii est dans ce moment-ci lieutenant d'une compagnie de canon-

niers yolontaires. Sur les 6 officiers que je demande pour mon
Yoyage en Turquie, 3 sont en ce moment sans emploi; des trois

autres, le cit. Marmont est un jeune oficier qui etait mon adjoint:

Bourgeois est en ce moment lieutenant d'une compagnie de canon-

niers yolontaires; ii n'y a donc que le clt. Songis qui soit de quelque

consideration".

(Str. 22 sq.). Zamach yendemaira 5 padz., por. niechtne,

pomniejszajce ówczesn rol Bonapartego, przedstawienie, Ziyy.

Le 13 yendem., Bibl. de la fac. d. lettr. de Tuolyers. de Paris,

VI (1898), 73 sq,; nominacya na generaa dywizyi 20 padz. 1795;

na wodza naczelnego armii woskiej 2 mar.; lub z Józefin Beau-

harnais (ur. 1763) 9 mar.: wyjazd z Parya do Woch 11 mar.:
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objcie dowództwa w Nizzy 27 mar. 1796. O kampaniach woskich

1796—7, prace zasadnicze: Fahry, Hist. de Tarmee d'It.alie, 111(1901);

Bouvier, Bonaparte en Italie (1899); Trolard, De Montenotte a Ar-

cole (1893, ciekawe, lecz niekrytycznie zawise od pamitn. Lan-

drieui). Stan czynny armii austr., w dobie wybuchu wojen rewo-

lucyjnych, zestawiony ródowo w Mittheil. d. k. u. k. Kriegsarch.,

If (1889), Angeli, D. Heere d. Kaisers, 4 sq.; por. Streffleurs Milit.

Ztschr. (1813, 22, 25, 89).

(Str. 26 s.). Opinia g-a Dommartina: ,(Bonaparte) est un

tres habile ouvrier qui a fait beaucoup avec des outils insuffi-

sants... La campagne d'ltalie a ete une de ces choses heureuses

qu'll ne faudrait pas tenter de recommencer", Besancenet, Le'porte-

feuille d'un genera (1877), 154. Sowa Napoleona w Warszawie,

10 grud. 1812: „la fortun ne nous donn rien, mais elle nous vend

tout. L'on me croit heureux, mais je sais ce qu'il m'en a cotlt"

wedle relacyi naocznej Stan. Potockiego, Askenazy, Ks. Józef Po-

niatowski (1904), 310.

(Str. 28). Zatargi z Dyrektoryatem: por. t. I, 146 sq., 278;

Corr. de Napoleon, I, II; Panckoucke, Corr. inód., I, II.

(Str. 29 sq.). Bonaparte a Wochy, prace zasadnicze: Botta,

Storia d'Italia dal 1789 al 1814, II (1824); Yerri, Yicende memora-
bili 1789—1801 (1858); Castro, Milano e la repubbl. cisalpina (1879);

Cusani, Storia di Milano, IV, V; Melzi, Memorie, docum., lettere,

I (1865); Cantu, Corrispondenze di diplomatici 1796 — 1814(1884);

Greppi, Carteggio (1904); Bianchi. Storia d. monarchia piemont.,

11 (1878); Tivaroni, L'Italia durante ii dominio franc, I (1889);

Sabini, I primi esperimenti costituzionali in Italia 1797 — 1815

(1911); Gaffarel, Bonaparte et lea republ. italiennes (1895, sabe);

Du Tell. Rom, Naples et le Directoire (1902); do póniejszego

okresu, Dufourcq, Le rgime jacobin en Italie (1900); Sclopis, La
domination franc, en Italie (1861); Driault, Napolóon en Italie

1800 — 12 (1908); Pingaud, Bonaparte presid. de la Republ. ita-

lienne, I, II i Notices et docum. biogr. (1914).

Zarzdzenia Bonapartego, Corr., NN. 453—4. Milan, 19 mai: „re-

spect pour les proprietós, pour les personnes, pour la religion des

peuples", 610, 709, 1059, Milan, 2 oct.: „le peuple de la Lombardie se

prononce chaque jour d'avantage; mais ii est une classe tres consi-

derable qui desirerait, avant de jeter le gant a Tempereur, d'y etre

invitóe par une proclamation du gouvernement, qui f\lt une espece

de garant de 1'intergt que la France prendra a ce pays-ci a la paix

gnerale", 1221. Verone, 25 nov.: ..(je) ne laissera(i) jamais s'asseor

sur le terrltoire de la libertó la hideuse et degotltante anarchie;

nous avons les baionnettes contr les tyrans, mais, avant tout,

Napoleon a Polska. II. 17.
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contr les scelerats", .1258, Milan, 10 dec: ,vous pouvez, vous de-

vez §tre libres... sans eprouver les malheurs qu'a eprouvs le

peuple francais... comprlmez les maWeillants, mais ne souffrez pas

qu'un petit nombre de personnes egarent le peuple et commettent

des criraes en son nom", 1321, 28 dec. 1796: „ii y a dans ce mo-

ment-ci en Lombardie trois partis: 1. celui qui se laisse conduire

par les Francais; 2. celui qui voudralt la Jibert et montre m§me
son desir avec quelque impatience; 3. le parti ami des Autrichiens

et ennemi des Francais. Je souliens et j'encourage le premier, je

contiens le second et je róprime le troisieme". Por, ostre uchway
medyolaskie przeciw szlachectwu, herbom itp. „odiosi distintivi

delia aristocrazia", 31 dic. 1796, Melzi, Memorie, I (1865), 375 sq.

O Salicetim (zamordowanym 1809) peno wzmianek w koresp. 1 pa-

mitn., lecz trzebaby monografii; o pocztku Hallera i jego sto-

sunku do Bonapartego, por. Thenard-Guyot, Le conventionnel Gou-

jon (1908), 95 sq.

(Str. 34). Rob. Wilson, Private Diary 1812 — 4, II (1861),

366: „Milan, 7 May 1814: his (Napoleona) conception of the French

empire, his conquest of every capital in Europ, are lofty me-

morials, but his intention to reestablish Poland, with the crea-

tion and nurture of the kingdom of Italy, are magnificent traits

of policy and intelligence, which will secure him immortality and

prevent his offences and faults from being dwelt upon by futur
generations".

(Str. 35). Napoleon. Campagnes d'Ita]ie, Corr., XXIX (1870).

113: „Vouloir appeler une nation a la liberte, k Tindependance,

Youloir que l'esprit public se form au milieu d'elle, qu'elle 16ve

des troupes, et lui enlever en meme temps ses principaes res-

sources, sont deui idees contradictoires, et c'est dans leur conci-

liation que consiste le talent. Neanmoins, dans le commencement,

ii y eut mcontentement, murmures, conjurations. La conduite

d'un góneral dans un pays conquis est environnee d'cueils: s'il

est dur, ii irrite et accrolt le nombre de ses ennemis; s'il est doux,

11 donn des espórances qui font ensuite ressortir davantage

les abus et les vexations inevitablement attachees a Tótat de

guerre".

O wyzyskach i kradzieach dostawców i generaów, Corr.,

NN. 1088, 1363, „cette nuee de fripons"; o dostawcach, por. Redon

de Belleville, Notes et corresp., histoire financiere de la campagne

d'ltaie 1796—7, I (1892); o generaach, opinia Ciarka dla Dyrekto-

ryatu. Mil., 20 dóc. 1796, z dodatkiem „alme Targent", „sans mo-

ralite" przy nazwiskach takich, jak Massena, Augereau, Murati

Lannes, Kellermann, Dumas, Rusca, Cervoni itd., u Dry, Soldats
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ambassadeurs, II, 26 s.; por. detaliczny, cho pewnie przesadzony

rachuneli Kilmaina o rabunkach Berthiera pospou /. Massen, u Lan-

drieux, Memolres (1893), 319; szczegóy wszystkich tych gwatów
podaj Wosi, Botta, Cusani, Verri itd.

(Str. 37). Sesya Dyrektoryatu 15 ianv. 1797: „Carnot repond

que les Italiens sont nos ennemis; qu'il serait ridicule... que la con-

clusion de la paix si iraportante pour la France, pilt etre rejetee

pour une chicane au profit de Tindependance des freres et amis

d'Italie. II ne voit dans tous les Italiens que des laches et des

coquins, produit de la longue servitude... Ces peuples sans doute

sont de Tespece humaine et pourront se relever un jour de leur

degradation par les elforts de Teducation; mais cette affaire est

longue et ce n'est pas a nous a en prendre la responsabilite. En
attendant, continue Carnot, pour ce que sont et valent aujourd'hui

les Italiens, tels que nous les avons devant nous, je n'en fais pas

plus de cas que d'un crachat... ce sont autant des bandits atta-

ches a la royaute ou a Tanarchie... cette canaille ne doit pas faire

oublier le grand inter§t de la France qui est la paix", por. sesy
26 janv. 1797, Barras, Mein., II, 275, 289 sq.; spóczesna instrukcya

dodatkowa dla Clarka, 11 janv. 1797, Panckoucke, i^Corr. inód. II

412 sq.; Luckwaldt, Campoformio, NN. 77—9.

(Str. 38). Ciark w Medyolanie: por. t. I, 141, 274; jego owiad-
czenia pokojowe, ju po drodze w Turynie, do ksiny Cari-

gnan, pod adresem Austryi, o gotowoci P'rancyi wyrzeczenia si
Lombardyi, Gherardini do Thuguta, Turin, 26 nov. 1796, Luckwaldt,

N. 60; nota Clarka dla Bonapartego, Milan, 29 nov., Panckoucke,

II, 425 sq.; jego pismo do ces. Franciszka, 5 dc. 1795, o rozejmie

pokoju, zamiarze przyjazdu do Wiednia; por. o nim Corr., NN, 1232

sq.; Luckwaldt, Campoformio, i Guyot, Directoire, mylnie bior na

seryo czysto dylatoryjne zlecenia Bonapartego dla Clarka, obli-

czone jedynie na pokrycie si wobec Parya, zyskanie na czasie,

osonicie ofensywy. Istota rzeczy ujta w Campagnes d'Italie,

Corr. XXIX, 206 sq.: „Tltaliene pouvait plus etre considree comme
avant la guerre... La conduite (de Napoleon) a tenir avec les

peuples de Lombardie etait delicate... La France etait decidee...

a restituer la Lombardie, On ne pouvait donc... donner aucune

garantie contraire a ces dispositions secretes du cabinet... Napo-

leon soutint le parti qui voulait Pindpendance de Tltalie, mais

sans se compromettre", Bonaparte pod rk przypiesza organiza-

cy wojskow lombardzk: do Administracyi generalnej lomb.,

8 oct,; do g-a Baraguey d'Hilliersa, 12 oct,: „ii faut que tout se

fasse au nom du congres et que cela soit fini le plus tOt possible";

dekret Kongresu 16 oct., o legii lomb. w 7000 ludzi; Bonaparte do
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legii lomb., 2 nov., pierwszy rozkaz o czynnem uyciu I kohorty

tej legii (zapewne pod Farituzzim) przy armii franc; do ga Rusca,

23 nov. 1796 o przypieszeniu organizacyi drugiej legii woskiej;

do Lespinassa, 3 janv, 1797, o artyleryi dla legii lombard., Corr.

NN. 1079, 1089, 1146, 1216, 1353.

(Str. 40 sq.). Pierwsze dane Bonapartego o Polsce: [o lukach

informacyjnych jeszcze w 1806, Chapowski, Pamitn., I, 1806 —13]
wasnor. wycigi szkolne Bonapartego z podrcznika geografii La-

croix: „la Pologne, la Hongrie etc. sont lutheriens"; póniejsze jego

wypisy, pod „dec. 1788", z bliej nieznanego yciorysu Fryderyka
[zapewne z Vie de Frederic II roi de Prusse (Strassb. 1787); takie

jest zdanie Maxa Lehmanna w licie do piszcego, 18 Dez. 1912]:

„en 1772, Frederic, Temp. Joseph et Timperatrice de Russie se

liguerent et en conseuence de pretendus droits qu'ils disaient

avoir sur une partie de la Poogne, firent entrer leurs armees...

La Dieto de Varsovie confirma le partage. La confederation s'y

opposa... ii y eut une petite escarmouche", Masson, Napoi, in-

connu. I, 427, TI, 4«. Kolega pukowy, porucznik Rulhlere, któremu,

wraz z jego bratem, zawdzicza si „la conservation du manu-
scrit de Thistoire de Tanarchie de Pologne et sa publication",

Chuuet, Jeunesse de Napoleon, I, 466, by uyty przez Bonapar-

tego po Marengo do misyi poufnych we Woszech, Pingaud, Bona-

parte presid. de la Republ. ital., I, 199, 235 sq. Pierwsza wzmianka
Bonapartego o Polsce w dokumencie urzdowym, memoryale dla

Robespierra modszego, juill. 1794, j. w., 261; druga w licie do brata

Józefa, Paris, 12 juill. 1795: „le Nord se brouille et la Pologne

concoit des esperances", Corr., N. 44.

Markowski, „natif de Pologne, docteur en medecine, nomme
professeur de pathologie externe dans runiversite dc Cracovie, en

1785, et medecin de toutes les prisons de Paris, en 1793"; Com-
mune de Paris, departem. de police, 29 mars 1793: .,1'administration

de police accepte le cit. Markowski pour medecin des maisons de

detention"; 7 aout 1793: „laissez entrer a toute heure le cit. Mar-

kowski nomme officier de sante des maisons d'arret, a Teffet

de yisiter les detenus malades"; o uratowaniu wtedy przez niego

uwizionej Józefiny, pod pozorem stanu odmiennego, por. Aske-

nazy. Wczasy histor., 101 sq.; Chapowski do Markowskiego, juill.

1808: „j'ai parle de vous a rimperatrice... elle m'a dit: „ah, quel

brave homme,... c'est la bonte meme, un homme comroe ii n'y

en a pas"; s w jego papierach kartki do niego Champagnego, za-

proszenie od Józefiny „S. M. Timper. desire que mr. Markowski

vienne lui parler aujourd'hui au palais do 1'Elysee" itp.; por. H.
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Rzewucki, Nie bajki (1851). O rzekomym flircie Prozora z Józefina

1795, Dubiecki, Karol Prozor (1897), 272.

Wadysaw-Franciszek-Konstanty Prus Jabonowski: ur. 2

padz. 1769, syn Konstantego, pukownika wojsk kor., inspektora

mennicy warszawskiej (jednak wedle tradycyi urodzony na zamku
uczonego Józ.-Aleksandra Jabonowskiego); wstpi do paryskiej

Eeole militaire,jako pensionnaire, 25 fevr. 1783, wyszed 1785; pod-

poruczn. regimentu Royal Allemand 8 janv. 1786, poruczn. 1 mai
1789, abszytowa si ze suby francuskiej 1792; o jego ojcu (?)

ks. Jabonowskim, przezwanym w Paryu „)e prince tire-bouchon",

Mazzei, Memorie, II (1846), 7 sq.: Stanisaw-August do Oraczew-

skiego, 11 kwietnia 1792: „mody Jabonowski, syn cnego, który

by u mnie w mennicy, a który ask ciotek króla francuskiego

by wychowany a TEcole militaire, a potem placowany w regimen-

cie dawniej ks. Nassau, a teraz nie wiem czyim, jedzie teraz do

Francyi, dla uwolnienia si z tamtej subj', wchodzc w polsk;
wiezie on list mój do WPana, w czem tam potrzebowa go bdzie;

poniewa to jest cale dobre, skromne i przystojne subiectum; tene
Jabonowski wiezie au vicomte de Segur tabakierk z portretem

moim"; w podaniu do Komisyi wojskowej, 17 mar. 1792, Jabonow-
ski prosi o rang majorowsk; mia udzia may i niejasny

w kampaniach krajowych 1792 i 1794; Wad. Jabonowski do Des-

corcha, Bale, ju 18 aout 1794, donosi, e jedzie do Parya, z pro-

jektem do rzdu wzgldem zgromadzenia ochotników na Woo-
szczynie i uderzenia stamtd na Galicy; póniejsza, z powodu

jego zgonu, Notice sur les services militaires du gl. Jabo-
nowski, Moniteur, 12 avr. 1803, N. 202, spowodowaa ostro poprawki

ze strony g-a Mich. Sokolnickiego: „i (Jabonowski) n'a jamais

monte plus haut qu'au grade de lieutenant-colonel dans la milice

nationale lors de la revolution de 1794 .. (po przybyciu do legio-

nów) ii n'a ambitionne que d'y etre chef de bataillon et n'a pu
1'obtenir''; por. lung, Bonaparte et son temps. I, 323; Chuuct, Jeu-

neusse de Napoleon, I, 449; Smoleski, Przegl. histor., XV (1912),

215 sq.; Meinert, w Przegl. nauk. i liter., XIV (1886), 1048,

(Str. 41 sq.). Józef Sukowski: dziad Aleksander-Józef, ur.

w Krakowie 1696, syn naturalny Augusta II [podstawiony póniej

jako rzekomo prawy syn Stanisawa Sukowskiego, burgrabiego

krak., którego syn istotny (a rzekomy brat modszy podsunitego

Aleksandra-Józefa), Antoni, mia synów: Teodora, pukownika wojsk

ces. (j. n., rzekomego ojca Józefa), Kazimierza, gen.-maj. wojsk

kor., Ignacego, stolnika brac., Stefana, i córk Helen za Zbiiew-

skim; tymi rzekomymi swymi bratankami, uywajcymi do samo-
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zwaczo tytuu hrabiowskiego, hojnie opiekowa si Aleksander-

Józef; jednak o istotnem pokrewiestwie nie byo mowy, jak wy-

nika z listu ks. Augusta Sukowskiego do brata, ks. Antoniego,

11 mai 1781: „on me dit qu'il y a quelques-uns de nos pretendus

parents qui se joignent a lui (t. j. ks. Franciszka, z którym wtedy

bracia prowadzili proces), mess. Casimir et lgnce (bracia Teodora,

j. w.). Faites leur inslnuer a Toreille, que s'ils bougent, nous

leur demanderons Tarbre genealogique, comment ils sont nos pa-

rents. La pitie, la generosite de notre p6re lorsqu*il devint grand-

seigneur. les appela aupres de lui du palatinat de Lenczyc, tout

comme j'ai tire en dernier lieu trois autres Sukowski du palatinat

de PJock, qui ógalement ne nous sout point allies"; jestto szczegó

wany, gdy wobec braku wszelkich zwizków krwi z Teodorem i bra-

ci, stwierdzonego tak dobitnie przez ks. Augusta, byaby wrcz nie-

pojt wyjtkowa opieka familijna, roztoczona przez niego i ks.

Aleksandra nad Józefem Sukowskim, gdyby ten istotnie by synem

Teodora, fikcyjnego tylko brata stryjecznego ksit, lecz w istocie

zgoa obcego im krwi], f 1762 w Rydzynie. Mia czterech synów:

Augusta, ur. 1729, onatego 1766 z Ludwik Mniszchówna, wd po-

znaskiego, marszaka Rady Nieust., grand bailli Zakonu malta-

skiego w Polsce, pierwszego ordynata na Rydzynie, f 7 stycz. 1786;

Aleksandra, ur. 1731, onatego z Cetnerówn, st odolanowskiego

gen.-lejtn. wojsk kor., feidm.-lejtn. austr., f 21 wrz. 1786; Franciszka,

j. n.; i Antoniego, ur. 1735, onatego 1766 z Maryann z Dziay-
skich, bezdzietnie, a po rozwodzie, z Bubnówn (skd ur. 1785 syn

Antoni, genera napoleoski, j. n., t. IV), gen.-lejtn. wojsk, kor.,

kanclerz kor. targowicki, f 26 stycz. 1796.

Franciszek de Paula Sukowski, j. w., przypuszczalny ojciec

naturalny Józefa, ur. 29 stycz. 1733, pan na Szmigielu, oszako-
•wicach i Miejskiej Górce, potem ks. na Bielsku; wszed 1754 do

suby austr., do 40. Inf. Rgl. Colloredo-Wallsee, gdzie, wed.

Must.-Liste ex 1756, ju posunity na pukownika; by przy wziciu
Berlina 1757; onaty P voto z wdow Mary wieawsk, ur. Strze-

mesk, f 1770; przeszed w stopniu majora do suby rosyjskiej,

wzi order Andrzeja; by w konfederacyi barskiej 1769; od 1773

y z aktork Judyt-Mary Wysock, ur. 11 wrze. 1756, f 2 padz.

1823, z któr mia, syna Aleksandra-Józefa, j. n., i córk Juliann,

ochrzczonych w Warszawie jako dzieci „barona Franciszka v. Lu-

schwitz', i z któr nastpnie, pod nazwiskiem Judyty-Maryi de

Bazardi-Montbelli, wzi lub tajemny w oszakowicach (Lusch-

witz) 11 sierp. 1776 [ks. August Sukowski do brata Antoniego,

21 mai 1781, o fatalnych precedensach Judyty, jej wieloletnim sto-

sunku z Moszyskim, te królewiciem saskieni, z którym miaa
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dziecko], przyczem do aktu lubnego wniós legitymacy powy-
szych dwojga dzieci przedlubnych; mia z ni nastpnie uasi-

prawego syna, Jana-Nepomucena, j. n/, by ;v. przeorem Zakonu
malt. w Polsce, gen.-inspektorem i gen.-le.jtn. wojsk kor.; wyda Pa-

mitnik onierski (Wschowa, 1780, z dedykacy Stanisawowi-Au-

gustowi), „dla owiecenia modych naszych oficerów, aby mogli

z niego bez wielkiej pracy i nakadów czerpa prawa i prawdy (woj-

skowe)", do naiwny zbiór z pism Peuuiera, Puysegura, Montecu-

cculego, Maurycego Saskiego i i.; skandaliczny jego remanifest prze-

ciw proboszczowi miobdzkiemu, 20 stycz, 1781; listy do Stanisawa-

Augusta, w cigych z brami procesach, Vars., 15, 18 avr. 1789, Me-

ritum sprawy mojej pko wdzie kaliskiemu, 20 kwiet. 1790, Bielsk,

11 sept. 1790; 1791, oddany pod kuratel, bezprawnie przekaza ksi-

stwo bielskie synowi Aleksandrowi; na prob wasn posunity przez

Józefa II na „Peldm.Lieut. ohne liage", pensyonowany przez Fran-

ciszka II, 15 Marz 1800, z pac 800 fi., podniesion na jego prob,
w czerw. 1800, do 2000 fi.; f kwietnia 1812 w Wiedniu. Uznani jego

synowie, j. w., Aleksander-Józef, ur. w Warszawie 1 mar. 1775, wszed
do suby austr., 16. Inf. Rgt., 24 Aug. 1791, podpór.; by pod Ma-

gnano, kwie. 1795; 1799 rotm. w Drag. Rgt. Modena, skd do 2.

szwole., do 5. huz., skd „15 Juni 1799 ais Major zum Generalstab";

by pod Trebbi, Novi, czerw., sierp. 1799, i w kamp. 1800, pod

Marengo, jako adjut. przy Krayu i Melasie, chwalony w ich rapor-

tach, Huffer Quell. z. Gesch. d. Kriege 1799—1800,1 (1901), 194,11 (1901),

164, 378, Krieg 1799, I (1904), 284; por. jednak Crossard, Mem. milit. et

hist., II (1829), 47 sq.: „Sukowski n'avait quc SQn nom et sa bonne

Yolonte"; 1801 wróci do puku Modena; urlopowany 31 Jan. 1802,

f 28 lut. 1804; Stand.-Tab., Must.-List.; por. Nemethfalya. Gesch

d. Husar. Rgts N. 5 (1885), 454. — Jan-Nepomucen, ur. w oszako-

wicach, 23 czerw. 1777, w subie austr., Rgt. Deutschmeister, ka-

pit., skd 31 Dez. 1801 do sztabu 28. Inf. Rgt. Frohlich, abszy-

towa si 5 Jan. 1802; procesowa si z bratem Aleksandrem

o ks. bielskie; rozkazem cesarskim 1 Mai 1803 zamknity w Kuf-

steinie, skd dopiero po mierci brata wypuszczony 1 Sept. 1804>

o skandalicznych przeprawach tego awanturnika i jego adnej ony'

Luizy z Larischów, w 1807, z Napoleonem, w Osterodzie, Tyly,

por. niej, t. IV; ob. paradn jego Justification complete do la

conduite et des opór. milit. de S. A. le pce Jean Sukowski... avec

un recit dótaille de ses souffrances (Dresde, 1808); obszerna w jego

sprawach petycya jego godnego plenipotenta, Glave-Kolbielskiego,

do ces. Franciszka, Wien, Octob. 1809; znik zagadkowym sposobem
nazawsze, pono, troch jak Kolbielski, w Spielbergu [zostawi syna,

matkobójc, który zgin 1849 na barykadach w Wiedniu].
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Teodor-Aleksander Sukowski, j. w., rzekomy ojciec Józefa,

ur, w czycy 1728, wszed do suby austr., Rgt. Tliurn Kiirass.,

1746, kornetem; 1740 rotm.; 13 Jan. 1761 Oberwachtmeist.; onaty, po

1763, z Wgierk, pann Quelisc (V); Nov. 1768 przeszed do 1. Karab.

Rgt.; 1769 do 3. Kiirass. Rgt. Podstatzky; posunity 1772 na podpu-
kown. nadliczb.; Must.-List Podstatzky KOrass., Mai 1773: „Ttieodor-

Alexander Sukowski, supernumerair Obristleutnant, von Lenczitz

aus Polen, 44 Jahr alt, ein Wittiber, hat 2 Prauiein, dient" [szcze-

gó decydujcy, gdy jestto spóczesne urzdowe stwierdzenie, i,

owdowiawszy, nie mia syna, yjcego ju wtedy Józefa]; Stand.

Tab. 1773, w tyme stopniu, „mit charaktermassigem Gehalt in

loco"; 31 Oct. 1773 pensyonowany w randze pukownika; po po-

wrocie do kraju zamieszka u ks, Franciszka w Bielsku i tam, oe-
niony powtórnie z Francusk, Marguerite-Sopiiie de PIeville, oka-

za si naraz ojcem Józefa; przez sporzdzone cznie % on te-

stamentum reciprocum, Bielitz, 14 Oct. 1791, publik, przez eaes,-

reg. jud. deleg., 22 nov. 1791, (§§ 1—3 legaty na msze, 7—9 for-

malia; adnej wzmianki o córkaci, widocznie pomar^cb), zapisa,

§ 4, „meinem vielgeliebten Sohn Joseph Grf. Sukowski, d. durchl.

Republ. Polen Hauptmann unter d. lobl. Dziayski Inf. Rgt., ...pro

legitima 1000 Duc, dann meinen mit Goid eingeschlagenen Degen,

meinen oesterr. Uniformdegen, einen Pallasch mit silbernem Gefass

u. spanischer Kling... Ich hoffe, derselbe werde sich bei meiner

Unvermogenheit in mehrerer Rucksicht dessen begniigen, insofern

derselbe auch eine sichere Aussicht zu einer namhaften Erbschaft

hat (osobliwa wskazówka) u. dermalen schon Hauptmannsgage ge-

nesset u. seiuem Stande gemass wird leben konnen... Nachstdem

setze ich meine herzgeliebte Gemahlin zu meiner Haupterbin ein

u. hinterlasse ihr alle meine Mobilien..."; ona natomiast na wypa-

dek swej mierci. § 5, mianowaa ma „zu meinem Universaler-

ben", za w razie przeycia go, § 6, zobowizywaa si ogólnikowo

„meines vielgeliebten Stiefsohnes (t. j. udajc go za syna Teodora

ze zmarej pierwszej ony), Joseph Grf. Sukowski, bestens einge-

denk zu sein" [cay ten dziwny testament wyglda na sprytn ma-
chinacy zapobiegliwej Judyty, ks. Franciszkowej, aeby, wobec

braku wszelkiego dowodu rzekomego ojcostwa Teodora, stworzy
jaki urzdowy, pisemny dowód, przed sam jego mierci, i tym

sposobem przeszkodzie Józefowi w dochodzeniu istotnego ojcostwa

ks. Franciszka, co mogoby powanie zagrozi jej synowi Alek-

sandrowi, który, j. w., wieo wanie, 1791, obj jur caduco po

bdcym pod kuratel ojcu majorat bielski, cho by równie tylko

naturalnym jego synem, i to modszym od Józefa]; f 7 listop. 1791

w Bielsku.
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Józef Sukowski by niewtpliwie krwi zczony z ksi-
tami; wiadczy o tern cay ich do stosunek familijny, edukacya,

obwoenie po dworaci itd.; wiadcz rysy podobiestwa, wyrane
na dochowanyci jego portretach i stwierdzone przez spóczesnyci

[midzy innemi przez Napoleona, na audyencyi w Paryu, 20 kwiet.

1806, wobec Antoniego-Pawa Sukowskiego, wed. tego rkp. Dzien-

niczka: „vous etes le parent de Sukowski, mon aide-de-camp, je

vous trouve un air de familie", oraz 1807, wobec awanturnika Jana,

por. Maret do Andreossego, Fontainebl., 13 oct. 1807, gdzie poleca imie-

niem cesarza „le pce Jean, cousin-germain de... Sukowski qui fut

aide-de-camp de S. M. en Bgypte"]; owó adnego pokrewiestwa przez

Teodora nie byo, ani przez wszelakich Sukowskich, fikcyjnie przy-

czepionych do linii ksicej; za z czterech braci ksit jeden Fran-

ciszek by istotnie podny; jego te, zgodnie z dochowan w ro-

dzinie Sukowskich i Potockich tradycy rodzinn, za ojca Józefa

uznaj: bliski spucizny po Józefie Hort. Saint-Albin, Jos. Su-
kowski, I, 28; bezporednio przez ostatniego ordynata, ks.

Antoniego, osobicie i archiwalnie informowany Wurzbach,

Biogr. Lexic., XL (1882), 298 sq.: „Joseph... natiirlicher Sohn
d. Franz de Paula, ...Halbbruder von Alexander-Joseph"; por.

ychliski, Zota ks., IV (.1882), 320 sq. Urodzi si Józef zapewne

okoo 1770, j. n., z matki niewiadomej, wedle tradycyi rodzinnej,

Francuski (pozostaje otwart kwesty a, czy nie bya to wanie owa
Fleville, wypierajca si go jako , pasierba", wydana za Teodora),

która, dugo przeywszy kochanka Franciszka i syna Józefa, mie-

szkaa a do zgonu, lepa pod koniec, w Rydzynie, zwana „d. blinde

Grafin"; dochowa si dodzidnia, pochodzcy z galeryi rydzyriskiej,

jej portret, wykazujcy pewne podobiestwo do Józefa. Najpraw-

dopodobniej ks. Franciszek, pod wpywem Judyty, dla pozbycia si
Józefa, odda go ubogiemu Teodorowi; nastpnie, 1777, ks. August,

bdc na noe z Franciszkiem z powodu znienawidzonej Judyty i jej

synów, wbrew nim wydoby Józefa i zaopiekowa si nim, jako jedy-

nym godnym bratankiem; w korespondencyi jego z brami Aleksan-

drem i Antonim, penej alów na Franciszka, jego on i synów, znaj-

duje si w licie ka. Augusta do Antoniego, 21 mars 1779, pierwsza

wzmianka o Teodorze i maym Józiu, budzcym „des bonnes esni-

rances"; id., 11 oct. 1783, o »don Pepi et sa soeur... je prends avec

moi don Pepi, auquel je donn le pere Zawadzki pour mentor".

Dochowa si pisany wlasnor, przez ks. Augusta Sukowskiego,

Portrait fidele du cte Jos. Sukowski, pour sa propre correction ,et

rinformation necessaire a son gouverneur (pisane widocznie w dru-

giej poowie 1783; pene nieuniknionych, ze wzgldu na wychowawc
i na samo dziecko, faszów o jego pochodzeniu): „Le cte Joseph
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Sukowski eetnó a Raab,ville de la Hongrie, le 18janv. 1773 (faszywe

miejsce i data). Son pere, le cte Thieodore S., eleve dans la maison

de feu le pce Alexandre-Joseph Sukowski,... place dans Tarmee

d'Autrichc, y servit... jusqu'au grade de colonel qu'il D'obtint que

Tannee 1777 (fasz, zwizany z opónion dat urodzenia Józefa).,

apres la paix de 1763... ii epousa une demoiselle Quelisc (?), Hon-

groise,... ii en eut d'abord une filie qui a maintenant 15 ans, et

quelques annees plus tard le fils^dont i! est ici question, en cou-

ches duquel sa mer mourut (fasz, mia tylko 2 córki, owdowiawszy,

j. w.). Les deux enfants furent 61eves... entre des domestiques

ignorants....et le cte Joseph s'en ressent encore jusqu'a present...

On lui laissa toutes ses volontós. on Fenticha de sa nobesse, on

lui permit d'etre mechant, opiniatre, et a 4 ans ii avait le germe

de tous les defauts...

„L'-annee 1777 le pce August et la psse son pouse, re-

venant d'un voyage qu'il avaient falt en Italie, et passant par

Vienne, (virent) avec sentiment et compassion ces deux enfants

et (proposerent) au cte Theodore de les leur confier totalement.

ii accepta Toffre, et tous deux vinrent peu apres a Reissen, rósi-

dence du pce Sukowski en Pologne... La psse, ...apres avoir place

la filie dans une bonne pension a Varsovie, s'occupa comme une

mer du petit Joseph; elle lui enseigna ele meme les principel

de la religion, ...commenca a le faire instruire... L'enfant montra

des dispositions heureuses, une excellente memoire et un fond

inepuisable de curiosite pour apprendre... Une annee et demi

s'ócoula ainsi entre Varsovie et la Gde Pologne. A la fin de 1778

le pce Youlut entreprendre un grand voyage... et Joseph y fut ad-

mis... 11 apprenait par habitude le francais et le polonais, ii avait

un maltre pour Fallemand, ...on causait avec lui... de Thistoire et de

la geographic, on lui faisait faire des remarque8 sur tous les objets

intressants qu'il voyait en yoyageant... Arrivó a Paris en 1779

on lui donna des maltres de danse et de dessin, arts auxquels 11

semblait avoir des dispositions naturelles. L'hiver de 1780 qui fut

passe a Naples, ii... etud(ia) la langue italienne, et revenu a Paris

Tete suivant, ou Ton sejourna presqu'une annee entiere, ...on lui

donna les principes de geometrie, d'optique et de raecanique... ii

commenca Tetude du latin, pour lequel d'abord ii montra de Tayer-

sion... II aimait a apprendre en badinant. Au printemps de 1781

le pce et la psse firent avec lui un voyage en Plandre, en Hol-

lande et en Angleterre... On revint k Paris, on y resta quelque8

mois... Yers la fin de la m§me annee on entreprit la tournee de

PEspagne et du Portugal; Joseph y prit la teinture de la premier
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de ces langues... De retour une uatrieme fois a Paris... on s'aper-

cut qu'il ne tmoignait plus le meme ele pour les etudes...

„Au retour du pce et de la psse en Pologneui eutlicu en automne

1782, ...on (lui) chercha un mentor, ...mais slx mois se passerent

a Varsovie sans le trouver... On eut la douleur de remaruer que

ses progres devenaient plus lents, ...tandlsue son goilt pour la

dissipation et quelques mauraises inclinations allait en augmen-
tant. Le printemps 1783 ii fallut encore que le pce et ia psse

entreprissent un voyage en Russie et... ls le ganJerent de nou-

veau avec eux. Point de maltres durant 4 mois, niais les instruc-

tions particulieres, les repetltions et Thabitude de sa propre etude,

firent esperer qu'...au moins ii n'oublierait rien et qu'il aurait

Tayantage d'avoir vu de plus un empire aussi vaste .. que la Rus-

sie, au service de laquelle ii entra par une grace particuliere de

rimperatrice, en qualite d'exempt dans la gard a cheval, ce qui

donn le rang en second de Tarmee (oczywicie nie móg by
ur. 1773). De retour enfin dans la patrie vers la fin de Tannee

1783, et se flattant d'avolr deterre le tresor precieux d'un gouver-

neur pour leur jeune eleve, le pce et la psse, en le remettant

entre ses maiiis, se croyent obliges de le peindre avec verite...

„II a recu de Dieu tous les talents necessaires pour devenir un

bon chretien, un honnete homme, un citoyen utile a sa patrie et sa fa-

milie... Maisiln'aime pasie travailsuivi. Accoutumea§tre conduit par

la douceur et le point d'honneur, ii craint toute gene, 11 voudrait

deja jouir de la liberte... ii croit en savoir plus qu'il ne sait... II

dort trop, ii ne travaille plus que par ordre, il a dans la tSte raille

projets... Son physique est bien constitue, puisque depuis son

plus tendre age il a ete accoutumó a tout clmat, toute nourriture

et presque tous les accidents de la vie. II ne craint rien, Dieu

merci, mais... son imagination (est) trop vive... 11 est, en un mot,

dans cette terrible crise d'un adolescent (widocznie nie by wtedy

dzieckiem dziesicioletniem) qui peut devenir ou fort bon, ou fort

mechant...". [Wobec tej relacyi spóczesnej, caa póniejsza opowie
Mich. Sokolnickiego, rozgaszana ju po mierci Józefa Sukow-
skiego,' 1802, 1805, po gazetach paryskich, przejta std za dobr
monet przez Saint-Albina, pass., por. te M. Sokolnicki, Genera
Sokolnicki (1912), o swym rzekomo arcybliskim do Józefa stosunku,

z wyjtkiem paru tylko szczegóów (krótka bytno w Rydzynie 1783

i przygodne spotkanie w kampanii litewskiej 1792), ulega zupenej

eliminacyi, jako wymys samochwalczy, obliczony zapewne na za-

reklamowanie si Napoleonowi, który Józefa zachowa w pamici;

peno tu jawnych faszów: tak wic Sokolnicki móg by w Rydzy-
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nie nie 1781, podczas podróy zagranicznej Sukowskiego, lecz chyba

przelotem 1783, gdy moe chcia zosta, lecz nie zosta jego

metrem; nie mia te adnego wybitnego wpywu na jego edukacy;

niema o nim wzmianki w relacyi Suchodolca, j. n.; po swem przy-

byciu do Prancyi, 1797, szukajc wszdzie protekcyi, nie mia
nawet odwoa si do Sukowskiego, wtedy adjutanta przy Bona-

partem; nie móg powoa si ani na jedno jego pismo, cho sta-

rannie przechowywa sw korespondency, itp.]

Zapiska o Sukowskim [przez Mich. K. Suchodolca?]: „Józef

Sukowski, grafa Teodora syn, urodzi si w cesarskim kraju; mia
siostr, która w wieku swym 16 umara; razem wzity by z sio-

str do ks. Augusta Sukowskiego, wdy pozna... Józef nie mia
natenczas wicej jak lat 9... w roku tyme [pod koniec 1778, j. w.,

wic ur. Józef okoo 1770J wyjecha ks. August na woja zwiedzi

ca Europ i z nim Józef... Po trzechletnim wojau powróciwszy

do kraju, wtenczas poznaem go w Rydzynie, gdy bawiwszy przez

miesicy 4, codziennie widywaem si z nim i po kilka godzin ba-

wiem, który cay woja swój ze wszystkiemi szczegóami tak opo-

wiada," jakgdyby kto najlepiej wypracowane dzieo czyta, i w tem

opowiadaniu widziaem, e najwiksze upodobanie ma mówi o woj-

skowoci, o fortecach, przez kogo byy zaoone, poprawione, do-

byte, o bataliach, jakim sposobem która bya wygrana, kto jaki

bd popeni etc. Dzie cay by powicony na nauki, i cokol-

wiek mu czasu zbywao od tych, pisa czyny sawnych generaów,

Turenna, Yaubana, Montecucculego;... te pisma nie wiem, gdzie si

podziay. Po 4 miesicznej zabawie w Rydzynie wyjecha ksi
do Warszawy i znowu na woja... U wszystkich prawie dworów by
wraz z kp. Augustem prezentowanym; w Petersburgu, bdc Kata-

rzynie prezentowanym, zaraz go umiecia w gwardyi konnej

z rang porucznika i daa 3 letni urlop.

„Powróciwszy do kraju, zosta umieszczony w regimencie

Augusta Sukowskiego, póniej zw. Dziayskiego, chorym,
który regiment sta jeszcze w Rydzynie, on za wyjecha z ksi-

ciem Augustem do Warszawy kontynuowa edukacy. W mie-

sicy kilka umar ks. August. Mody Sukowski zosta przy o-

nie nieboszczyka w Warszawie. Gdy przyszed regiment do War-

szawy, wszed do suby Józef, nie majc wtenczas, jak lat 16;

w tym roku zosta porucznikiem [zosta porucz., j. n., w listop.

1786, skd znów wypada data urodzenia okoo 177U]. Zabaw
jego, podczas czynnoci regimentowych, byo czytanie saw-

nych generaów dzie, rysunki fortyfikacyi etc. By raz wyko-

menderowany z wart do pilnowania aresztowanego przez Stany

Adama Poniskiego, marszaka sejmu konfed. 1775, pod którego
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sterem pierwszy podzia zosta Polski. Po odbytej warcie przyniós
may plan miejsca tego, gdzie Poniski siedzia aresztowany,

z oznaczeniem, e Poniski ma najatwiejsz ucieczk przez mur
z jednego pokoju do drugiego domu, pomimo najwikszej ostro-
noci szyldwachów i oficera. Nie ciciano na to zwaa, nie za-

bezpieczono tego miejsca; Poniski uciek tern samem miejscem,
o którem Sukowski uprzedzi.

„Mieszkaem przez lat kilka w jednej stancyi z Sukowskim.
Widziaem w nim ciarakter duszy jaknajlepszy. Maomówicy,
ciki do zabrania nowej znajomoci, talenta bardzo szanujcy,
ciao swoje przyzwyczaja do najwikszych niewygód, sypia tylko

na materacu bez adnej poduszki i paszczem si nakrywa. Kon-
stytucyi by sabej i czsto w kuracyi. Kobiet nie lubi, ale...

[por. z tern analogiczne draliwe szczegóy obyczajowe w Souven.

d'un cadet de Brienne, Chuuet, Jeunesse de Napoleon, I, 406

8q.]... staraem si go prowadzi, ale gust jego by, aby tylko

pikne ciao i figura ksztatna bya, o co byo ciko. Znalazszy

jednakowo jedn, która mu si ze wszystkiem podobaa, dosy
si oszczdnie bawi...

.,W kilka miesicy potem dosta regiment rozkaz do wyma-
szerowania do Litwy przeciw wkraczajcym Moskalom. Bylimy
pod komend ks. I^udwika Wirtemberskiego. Sukowski by ju
wtenczas kapitanem, ...bya mu komenda oddana nad 120 strzel-

cami, których powinnoci byo zawsze formowa przedni

stra... Stanwszy pod Wokowyskiem, gdy ju korpus by pod

komend Mich. Zabiey, wykomenderowany by Sukowski pod

Zelw ze swymi strzelcami trzy mile od korpusu. Byo tam tro-

ch piechoty i kawaleryi. Stanli w nocy. Nazajutrz (4 lip.

1792) równo z dniem zacz si atak od Moskali w sze razy

wikszej sile, jak nasz korpusik. Bardzo si dugo nasi utrzymy-

wali, czekali majcego nadej sukursu, ale gdy ten nie nad-

szed, przymuszeni byli si cofn od miasta. Sukowski tam cu-

da walecznoci dokazywa. Armat, która ju bya naszej piechocie

odebrana, od Moskali naodwrót odebra. Sam dwa razy, ale nie-

szkodliwie by raniony i ko jego dwa razy. Oficerowie pod nim

bdcy nie mieli wyrazów na opowiedzenie o jego walecznoci,

flegmie i przytomnoci... Znowu pod Krzemieniem (24 lip.)... ucie-

ra si ze zwyczajn sobie przytomnoci i odwag..

„Przymaszerowalimy do Warszawy. Sukowski wzi deter-

minacy jecha na zaczynajc si wojn francusk z Austryakami

Mielimy obydwa jecha, ale obydwa nie mielimy o czem. Mie-

limy fundusze z kompanii w regimencie; chcielimy obydwa prz-

dc kompanie, ale i na jedn nie byo kupca. Zaraz po kampanii
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zostaem wykomenderowany na adjutanta do komenderujcego ge-

neraa [t. j. do gen.-lejtn. Mici. Zabiey, komendanta wojsk lit.,

którego adjutantem zosta 1792 Suchodolec, przeniesiony w stop-

niu majora do 7 rcgim. pieszego W. Ks. lit., szefostwa Gieguda;

std przypuszczenie o autorstwie zapiski niniejszej]. Naradziwszy

si, nie wypadao, jak jednemu jecha; dogodnie byo Sukow-
skiemu z tem, e ja zostaem przy komenderujcym generale ad-

jutantem dla wyrobienia mu urlopu. Nie majc o czem wyjecha,

nie byo innego sposobu, jak poyczy pienidzy; poyczylimy
sobie obydwa po 200 duk.; ja zaraz moje oddaem Sukowskiemu.

Fundusz na zapacenie tego dugu bya peusya kapitaska i do-

chody kompaniczne, które ja odbieraem i kredytorom paciem.
Majc Sukowski pienidze, zameldowa si u generaa o urlop na

3 miesice do kordonu cesarskiego i zaraz powiedzia, e pojedzie

dalej ratowa zdrowia swego. By mu dany urlop; porobilimy

wszelkie przygotowania do przeduenia tego urlopu. Zrobilimy

zawiadczenie doktora Elliota w Gottingen [czy nie krewny Elliota,

adjutanta Bonapartego?], jako Sukowski saby i adnym sposobem

wróci nie moe. Popisa Sukowski listy pod póniejszemi data-

mi z Gottingen do ks. Sukowskiej wdziny pozna.; mia tu ko-

chank i dla niej zostawi ze 12 listów tyme sposobem, co i do

ksinej; ja niby to z poczty pod moj kopert odbieraem i co

5 do 6 niedziel oddawaem. Wzi od posa francuskiego najlepsze

zawiadczenie i rekomendacy do Konwencyi w Paryu; z tem wy-
jecha...

„Kilka razy urlop upyn, ale ja, majc kredyt u gene-

raa [Zabieyj, bdc adjutantem, zawsze skadaem atestat do-

ktora, na którego fundamencie kaza urlop na 3 miesice znowu
napisa... Kiedy Sievers z Igelstromem kazali aresztowa JP.

Bonneau i wszystkie papiery zabra, znaleli midzy temi pa-

pierami kopi rekomendacyi p, Descorcha do Konwencyi dla Su-
kowskiego. Przywoano mnie zaraz, zapytano, jakim ja celem

móg tyle razy meldowa go o urlop i zmyla, e chory, kiedy

on pojecha z zawiadczeniem p. Descorcha do Parya. Odpo-
wiedziaem, e... przejedajc przez Gottingen bardzo zachoro-

wa, na co mam zawiadczenia... Odwoaem si do ks. Sukowskiej,

która miaa z tego miejsca listy, wreszcie do jego kochanki... Listy

przejrzano i mnie uniewinniono. Dalej jeszcze zyskiwaem dla niego

urlop, a to wszystko w tym celu, aby zacignity dug z docho-

dów i pensyi zapaci, co si te stao, a Sukowskiego odjazd (do

Francyi) prdzej nie by wydany, a si powstanie zaczo. Wten-
czas dopiero Naczelnikowi doniosem; dalej nie wiem, co si zrobio"-

(Dopisek inn rk]: „Ks. Sukowska zapisaa mu procent doywotni
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od sum, bdcych w rkach Mniszka za Szczucinem w Litwie. Po
przegranej batalii przez Judyckiego pod Mirem z Meyenem gen.-

lejt., Józef Sukowski, przejrzawszy ze skutki z podziaów wojska

na mae komendki, i poznawszy zdrad ks. Ludwika Wirtenberskiego,

robi sobie zwizki midzy oficerami i namawia, aby, powstawszy

przeciw ordynansom ksicia, razem uoyli si dla zrobienia coup

de main decydujcego o losie ojczyzny. NB. Zawadzki, expijar,

proboszcz w Miejskiej Górce koo Koblina niedaleko Leszna w Wiel-

kiej Polsce".

Nominacya rosyjska: „1783 junja 25 (6 lip.) J. L Weli-

czestwo wsemlostiwjejsze poaowat' soizwolia polskawo dwo-

rjanina grafa Józefa Sukowskawo lejbgwardii w Konnoj pok
w wicwachmistry (podp.) Major Michelson"; id. w rozkazach dzien-

nych tego puku 26 czerw. (7 lip.). § 4, o zaliczeniu Józ. Sukow-
skiego do L roty puku w stopniu j. w., oraz 1 (12) lip. 1783,

o przyznaniu mu urlopu a do 1(12) lip. 1786, Akta puku konn.

lejbgw. [o innym, Ignacym Sukowskim w rosyj. puku konnopol-

skim uanów, 1797 — 1807, por. niej, t. IV]. — Komandorya mal-

taska: ks. August, jako grand bailli maltaski, uzyska od w. mi-

strza w Malcie przekazanie Józefowi swojej komandoryi, z przy-

wizan do niej rent; po mierci ks. Augusta natychmiast upo-

mnia si o to ks. Antoni; protokó sesyi kapitularnej Zakonu
malt., pod prezydency grand prieura, Ad. Poniskiego, w jego

paacu w Warszawie, punto delia sessione capit., 16 febbr. 1786:

„fu letta la pretensione del princ. Antonio Sukowski delia coman-

deria e delia croce dopo la morte del princ. Augusto. Fu risposto

che vi era un coadiutore, gia ammesso da Malta, in person del

giovane conte Sukowski"; w sprawie tej pretensyi i udzielonej od-

mowy, raporty praata Ghigiottiego, kawalera malt., do penomoc-
nika Zakonu Sagramosy, Vars., 11 genn., do bailli d' Almeida, wi-

cekanclerza Zakonu (do Malty), 25 febbr. 1786; zdaje si jednak,

e póniej pozbawiono Józefa tej komandoryi [w aktach polskiej

prowincyi Zakonu malt., jest te pod 1790 sprawa pretensyi Fran-

ciszka Sukowskiego o w. przeorstwo po Ad. Poniskim, gwatow-

ne w tym wzgldzie pismo Franc. Sukowskiego do Kaz.-Nest. Sa-

piehy, 28 oct. 1790 itd.].

Suba polska: Rangliste d. 10. Infanterie Rgts von Dzia-

yski, vom Jahre 1793 (t. j. sporzdzona waciwie w marcu

1794, tu przed wybuchem powstania; sam tytu powyszy wypi-

sany rk J. H. Dbrowskiego, który zapewne korzysta z caego

tego zbioru ranglist przy formacyi legionów): „3. kapitan Józef

Sukowski, od 1 czerw. 1783, suy lat 10 mie. 10; by kadetem

r. 1 m. 4; podchor. (od padz. 1784) m. 9; chor. (od lip. 1785)
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r. 1 m. 4; porucz. (od listop. 1786) lat 5 m. 1 (widoczna trudno
awansu po mierci ks. Augusta); jest kapitanem z kompani lat

2 m. 4 (t. j. od grud. 1791 do mar. 1794, daty ranglisty niniejszej,

wliczajc mu za jego nieobecnoci urlopy, j. w.); wszystkie stop-

nie opaci; by w kampanii (1792); dystyngwowa s\ z strzelca-

mi pod ZeJw i Krzemieniem; urlopowany". Wedle teje rangli-

sty byli spóczenie w puku: Ign. Dziayski, szef rgtu od grud
1788; pukown. Fil. Hauman (lecz w puku dopiero od padz.
1793, po wyjedzie Sukowskiego); podpuk. Bogum. Rudnicki
(w puku od stycz. 1790, lecz nie by w kampanii 1792); majorowie
Woje. Greffen i Józ. Zaydlic; 1. kapit. Erazm Mycielski, w puku
na rozkaz królewski, prawie razem z Sukowskim, od 1786. spó-
czynny z nim w potyczce pod Krzemieniem 1792, póniej wybit-

ny dziaacz spiskowy popowstaczy; 2. kap. Flor. Ksinowski;
sztabskapitanowie, Jak. Zabielski (który obj kompani Sukow-
skiego od jego urlopu) i Maks. Russocki; porucznicy Ign. Witkow-
ski, Gabr. Kowalski, Ludw. Lipnicki, (suy 16 lat w armii pru-

skiej, odby kampanie baw. i holend.), Marc. Kszycki, Ad. Zaydlic,

Leon Jagodziski, Prane. Silnicki (z armii austr.), Jan Hunn (20

lat suby). Wal. Mystkowski (26 lat suby); podporucznicy Szcz.

Ciokowski, Fel. Borzcki, Gabr. Malczewski, Jan Ciomtowski,
Tad. Woliski, Jan Czapski, Tad. Mokein, Jan Sypniewski, chor-
owie Chryz. Arciszewski, Ant. Urbanowski, Mac. Straszewski,

Mich. Skoraszewski, Jan Wodyski, Jak. Skrocki, Ad. Woycieckl,
Aug, Bogucki; kap.-kwatermistrz Jak. Moczyski, kap.-audytor
Ludw. Neuman; znaczna cz tych kolegów Sukowskiego zgina
1794, kilku weszo póniej do legionów.

Pisma Józ. Sukowskiego, Ostatni gos obyw. polskiego
(Warsz., 1790), z daniem usamowolnienia wocian i zrównania
stanów, nie udao si odszuka. Jego Details hist. de la camp. de

1792 faite en Lithuanie, og. u Saint-Albina II, pisane widocznie
1792—3, przed powstaniem, jak wskazuj wzmianki przychylne
o Sejmie Czterol., o „jeune heros pce Jos. Poniatowski et yaiJlant

Th. Kociuszko". Zapewne podczas tej kampanii 1792 zbliy si
z Jasiskim, którego jednego z wojsk lit. tu chwali, „a la tte du
genie... officier d'un grand merite"; por. pokrewne mu duchowo
wiersze Jak. Jasiskiego, ga in. (1869). 12, 14, 18 sq., do Bato-
rego, do exulantów pol., o ciciu Ludwika XVI itp.

O pobycie Sukowskiego w Paryu, 1793, misyi wscho-
dniej, por. t. I, 56 sq., 64 i przypisy. O jakim romansowym sto-

sunku tamecznym, oraz niezwykej zayoci z rodzin Ven-
tura, który mu póniej towarTiyszy do Egiptu i tam równie
zgin, ob. Saint-Albin, pass., por. niej t. III. O maestwie z cór-
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k Yentura, Chuuet, Journal de Desaix (1907), 52, por. Skakow-
ski, Polonais en Egypte, O kokard leg., 203 sq. (tem jednak tu-
maczyoby si przejcie najpoufniejszyci papierów Sukowskiego
w rce Maliszewskiego, onatego bd z t sam Yenturówn, bd
jej siostr, skd te papiery, j. w., t. I, 233, przeszy do jego zi-
cia, Chodki).—Yenturowie waciwie stara rodzina ydowska uczo-

nych drogmanów, j. w., t. I, 243, por. Jewish EncycL, XII (1906),

417 sq.; przyjaciel Sukowskiego, Jan-Mich. Yenture de Paradisi

syn tomacza handlowego w Marsylii, ur. 1742, wyChowaniec szko-

y wschodniej jezuickiej w Paryu, kolegium Ludwika W., by
drogmanem w Turcyi, Egipcie, Tunisie i Algierze; uczestniczy
1777 w podróy synnego bar. Totta, inspecteur gn. d. ech. du
Levant et de Barbarie, z Toulonu w gb Egiptu, por. Sonnini,

Yoyage dans la haute et basse Egypte, faite en 1777 par Tordre de

Tanc. gouv.. I, (Paris, 1799), 25; wyjecha 1793, wkrótce po Su-
kowskim, z Parya jako tomacz ambasady do Konstantynopola,

gdzie 1794 doczeka si Sukowskiego; wróciwszy do Parya 1797,

wykada jzyk arabski w Szkole jzyków; wzity 1798 przez Bonapar-

tego do Egiptu, t pod Akk 1799; por. Masson, Los jeunes de langues,

93, Herbette, Une ambassade turue sous le Direct. (1902), Dry, Sol-

dats et ambass., 1, 420 sq.—Aleks. Rousselin Saint-Albin, zbliony do

Dantona (zawikany w jego spraw przez Robespierra), Hocha (któ-

rego napisa biografi), Cherina (by jego sekretarzem 1796—7), Ber-

nadetta (sekret, gen. przy nim jako ministrze wojny 1798), Carnota

(sekretarz jego 1799), Barrasa (z którego kuzynk by onaty i któ-

ry mu zapisa wszystkie swe papiery i pamitn.), stale w opozy-

cyi za cesarstwa (zbliony do spisku Maleta 1812), wypyn pod

koniec za Ludwka-Pilipa; por. wyej, t. I, 181, 198; wycigi
z pism jego og. przez syna Hort. Saint-Albin, Docum. relat. a la

revol. franc. (1873); Barras, Mem,, I, III, IV pass. — Cherin, naj-

poufnieiszy powiernik Hocha, syn znanego genealogisty szlachty,

franc; jego „ambition reflóchie et exaltee" Garat, Mem. hist,

sur Suard, II (1820), 374; Bougier, Le gl. Cherin. Rev. hist. (1878);

Cherin do min. woj. Mileta, 22 fevr. 1799: .sous le ministere du

cit. Petiet j'ai obtenu que le cit. Sukowski... ftlt envoye a Par-

mee d'Italie pres le gl. Bonaparte", Skakowski, O kok., 221.

Do koca misyi wschodniej Sukowskiego, por. relacye ang.

ze Stambuu, R. Liston do Grenvilla, Const., 25 Nov., 10 Dec.

1794, 10 June, 10 July 1795; Spencer Smith (zi posa austr.

Herberta) do Grenvilla, Const., 25 May, 10 Sept., 1 Nov. 1796,

o emisaryuszach franc. w Aleppie, Bassorze, Bagdadzie, o których

agent ang. w Bernie, Wickham, odbiera z góry wiadomo^- od

swych tajnych korespondentów paryskich, poczem przez ambasa-

Napoleon a Polska II. 18
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d ang. w Stambule uprzedzano wadze prezydyalne bombajskie

i Kompani indyj., dla chwytania tych wysaców ,on the diffe-

rent oriental tracts", co wanie przytrafio si Sukowskiemu,,

wed. relacyi Lavalletta, Mem. (1831) 119 sq.; o pobycie jego

w Stambule i dalszych obrotach, Herbert do Thuguta, 12 juill.,

25 oct., 10 juiii 1795, 10 dec. 1794); Descorches do Larocha, Const.,

24 janv. 1795: „j'avais ecrit par Sukowski a lgnce Potocki"; por.

Ogiski, Mem., II (1826, 146 sq.; Hurmuzaki, Docum. privit. la ist.

rom., Supl. III, 396 sq.; o stosunkach Sukowskiego ze zwizkowca)

mi warszawskimi, Extr. rei. Schimmelpfeniga z papierów Dunuer-

qua, maj 1796, Sborn. XVI (1875), 439 sq., ib. 477, 487, faszywy

o nim donos szpiegowski.

Suba francuska: Sukowski zyska obywatelstwo franc.,.

niewiadomo dokadnie, kiedy i jak; wed. prawa 30 avr. 1790, na-

turalizacya franc. dopuszczalna dla cudzoziemców, „s'ils ont..-

epouse une Francaise", a wed. § 2 titre II konstyt. 1791, te jeli

urodzeni zagranic z matki Francuski; wed. konstyt. 1793, § 4,

mowa ju tylko o maestwie z Francusk; tak samo w konstyt.

dyrektoryalnej 1795, § 10: „Tetranger devient citoyen francais...

pourvu qu'il ait epouse une Francaise", za obywatelstwo franc. byo
nieodbitym warunkiem suby wojskowej, wed. § 287 teje konstyt.

j. w., t. I, 277; tu móg przyda si lub z Yenturówn. Sukow-
ski do widerskiego (do Livorna), Par., 25 kwiet. 1796: „Polacy

obywatele francuscy s nastpujcy: Maliszewski..., Mocicki dru-

karczyk, Marchocki cyrulik, Grabowski elegant (o wpywowej za

Dyrektoryatu pani Grabowskiej, ur. Bethisy, por. mgr. Salamon,

Mem. (1892), 302; mme Chastenay, Mem., I (1896), 336, itd.), Otocki

szpieg poicyi, Uniehymowski lokaj, i ja", Arailk. Kosiski we Wosz.
(1877), 314; Wierzbicki. Pam.: „znajdowa si wówczas Mocicki, przy-

byy do Parya przed rewolucy, któren odbiera wychowanie kosztem

rzdu franc, a gdy kolegia naukowe w pocztkach rewolucyi franc.

zaknite zostay, ...pracowa w drukarni, z oszczdnoci zebra kil-

kaset luidorów... Sukowski, poznawszy poczciwo i dobrodusz-

no Mocickiego, wspólnie y zaczli... Za pomoc i staraniem

Deputacyi, Sukowski otrzymawszy list polecajcy do Bcnaparte-

go..., z Parya do Woch z Mocickim wyjecha..., udali si obyd-

wa do Livorno, gdzie Bonaparte wówczas znajdowa si. . Sukow-
ski, nienawidzc swój naród wasny, szkodzi kademu Polakowi,

a bdc przy kwaterze gównej, mia sposobno, gdy go si jako

Polaka zapytywano, kadego w czarnym kolorze wystawi... (dalej

o rzekomem wyzyskaniu Mocickiego przez Sukowskiego itp. ka-

luiilnie). — Sukowski, mianowany kapitanem piechoty franc, 1 mai;

polecony pismem Peteta do Bonapartego, 25 mai; prezentuje si
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Bonapartemu w Livornie, 28 juin; zaliczony do 4. póbrygady przy

dywizyi Masseny nad Gard, 28 juin, zostajc przydzielonym do

sztabu gównego jako adjoint; odesany do korpusu oblniczego
mantuaskiego, pismem Berthiera do Seruriera. 29 juill. [u Ska-
kowskiego, Pol. en Egypte, s. ]., lecz widocznie z Brescii; Bona-

parte by wtedy w Peschierze, Corr., NN. 805, 813]; ustpi z dy-

wizy Seruriera z pod Mantui w nocy 31 lip. na 1 sierp, [do tego

epizodu zapewne naley odnie wiadomo Lavalletta, Mem.,

o raporcie Sukowskiego z pod Mantui]; uczestniczy z t dywizy
w bitwie pod Castiglione, 5 sierp., por. Tuetey, Serurier (1899),

151 sq.; nie wróci ju nastpnie z t dywizy pod Mantu, lecz

pozosta odtd przy sztabie gów., jak wynika z jego korespon-

dencyi z Ogiskim, sierp. — wrze.; odznaczy si pod Sangiorgio,

15 wrze.; wyróniony w raporcie Bonapartego do Dyrektoryatu,

16 sept., Corr.. N. 1000, por. Moniteur, 26 sept. 1796, N. 5, o „adjoint

aux adjutants-generaux Sklkoski"; z „adjoint" posunity przez Bo-

partego na „aide-de-camp", Yerone, 26 sept. 1796, Corr., N. 1117; por.

Bonneville, Portraits d. personn. celebres, III (1797), 111 sq., „cos-

tumes des aides-de-camp: habit bleu, double de la meme couleur,

collet bleu de ciel, parement eclarlate, passe-poil blanc, pattes

blanches, passe-poil ecarlate, poches en travers, boutonne sur le de-

vant, une epaulette et contre-epaulette, au bras gauche une petite

ócharpe, chapeau un releve par un gance pn or, panache simple,

tricolore, veste et culotte blanches".

(Str. 49). Ogiski do Bonapartego, Constant., 10 (21) aodt;

Sukowski do Ogiskiego, au quart. gen. pres de Legnago (zape-

wne Due Castelli, por. Corr., N, 999), 15 sept. 1796 (zrana, gdy
bitwa zacza si w poudnie), Ogiski, Mem., II, 210, 228 sq.;

z ostatniego listu naley oczywicie eliminowa rzekome sowa
Bonapartego, zgoa w tej cikiej chwili i sytuacyi niemoliwe:

„jMrai... forcer les Russes a restituer la Pologne", bdce poprostu

obliczon na efekt amplifikacy samego Sukowskiego nieraz podo-

bnie przesadnego w spócz, swej koresp.; naley te skreli wy-

snute std pretensye, np, Skakowski, Supplem. a la corr. de Na-

poleon (1908), 8.

(Str. 51 sq.). Dbrowski w Medyolanie: zapiska wasnor.

Dbrowskiego (por. t. I, 281): „Wir begaben uns sogleich zum Ge-

neral Bonaparte, welcher, da er krank war, uns auf d. anderen Tag

zu Mittag einladen liess. Ich iiberschickte ihm zwei versiegelte

Brefe, so ich vom Directoriat in meinen Angelegenheiten an ihn

erhielt. D. 3-ten (Dez. 1796) begaben wir uns zu ihm. Ich iibergab

ein offenes Empfehlungsschreiben, so ich in Paris vom Kriegsmi-

nistre Petiet an ihn erhalten Er sprach, dass er sogleich ein Ba-
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tallion Polen von d. oesterreiehischen Gefangenen und Deserteurs

formieren wollte. Er nahm meinen Rath, dass selbiges Bataillon

polnische Montierung und Feldzeichen tragen sollte, sehr wohl

auf und isagte mir, dass ich eine Proclamation an d. polnischen

Militaires machen sollte, welche sie zur Yerlassung d. felndlichen

Waffen anfeuerte, welche ich unterschreiben sollte; er wollte dann

nebst einigen Zeilen durch seine Unterschrift bekraftigen. Indessen,

sagte er, miisste dieser Batalion erstlich fiir (sic) d. Feind d. Probe

ablegen, ob es sich gut wider d. Oesterreicher schlagen wUrde, und

dann konnte dieses Corps Polen immer verstarkt werden; Geld und

Gewehr waren hinlanglich da. Sollte es aber sein. Schuldigkeit

nicht verrichten, so konnte ich fur meinen Eifer Yergewlsserung

meines Schicksals versichert sein. Ich antwortete ihm, dass ich

um d. Wohl meines Yaterlandes und raeiner Landsleute zu arbei-

ten wiinchte.

„D. 4-ten iibergab ich ihm d. Entwurf zu einer Proclama-

tion, welchen er ganz approbirte und sagte, dass ich ihn in fran-

zosischer, deutscher und polnischer Sprache sollte drucken las

sen und dann wiirde er sorgen, dass selbige in d. feindlichen

Armee bekannt wiirde; sagte aber, da diese d. Konig von Preussen

anstossig sein konnte, so kann er sie nicht unterschreiben. und

meine Unterschrift hatte ohnedem d. ersehnte Wirkung, und ich

sollte mich ais polnischer General und Commandant polnischer

Legionen in Italien unterschreiben. Mein Zureden, seine gestrige

Gesinnung nicht zu andern, war fruchtlos; und da ich mit ihm

Unterschiedliches von d. Formation dieses Corps, meinem Plac

gemass, sprach, so sagte er mir, dass ich ihm dariiben etwas

schriftliches geben mochte; welches ich auch d. 5-ten erfiillte

und ihm, nebst einigen Idees, eine Abschrift meine sans Directoriat

gegebenen Plans uberreichte. Auf dieses Alles antwortete er mir,

dass er schon Befehl gegeben, dass alle Polen, so in Mailland

unter d. oestreichischen Deserteuren und Gefangenen sich befinden,

ein Bataillon formieren und ganz auf d. lombardischen Fuss einge-

richtet werden sollen, bis dass (von) diesen Polen nicht d. Probe

ihrer Treue und Bravour abgelegt ware; aber an d. Erfiillung

meines Plancs (sic) nicht zu gedenken; derweile aber konnte d.

Proclamation immer publicirt werden und d. Offiziere und Solda-

ten, so sich noch in Polen aufhalten, konnten noch dort bleiben

[nadzwyczaj znamienne owiadczenie Bonapartego, wiadczce naj-

dobitniej o istotnym, nietylko nie prowokacyjnym, lecz przeciwnie,

wrcz odpornym jego stosunku domyli legionowej]. Worauf ich ihm

antwortete, dass ich, wenn ich nicht gewiss wusste, dass sowohl

Offiziere wie Soldaten hier ihr Unterkommen finden, wo sie Hoff-
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nung hatten, fiir ihr Yaterland zu fechten, und ihr Schicksal von

d. Bravour und Treue d. lombardischen Bataillons abhangt, keine

Proclamation publicieren konnte [przekrel.: so ware es zu vor-

eilig mit d. Proclamation, mit seibiger Einhalt thun wollte). Er

hatte nichts darwider und sagte, dass wir ein andermal davon

sprechen wollten; und von d. Zeit an wurde an einer Formation

eines Bataillons Polen unter einer 'lombardischen Legion gearbei-

tet" [tu koczy si ta zapiska, widocznie wieo po wypadkach
i do cile pisana, lecz z pewnem zagodzeniem faszywej sytu-

acyi Dbrowskiego, std wymagajca korrektywy wed. cile
spóczesnych jego relacyi listowych, j. n.].

(Str. 51 sq.). Wygld ówczesny Bonapartego: Quelques no-

tices sur les prem. annees de Buonaparte... par un de ses con-

disciples (Paris, an VI; egz. tej cennej i, wed. Chuueta, Jeunesse

de Napoleon, I, 374, „rarisslme" broszury niewiadomego autora,

w bibl. uniw. warsz.), 31 sq.: „ii est d'une stature moyenne et ce-

pendant remaruable par la iargeur de ses epaules; ses yeux, d'un

bleu fonce, sont petits... les cheveux bruns, le front large"...;

Ogiski, Mem. II (1826; widzia go w grud. 1797, j. n.), 300 sq.:

„des cheveux plats et lusants... exterieur serieux et peu preve-

nant... voix rauque"; Roguet, Mem. milit., I (1862), 213 sq.: Miot

de Melito, Mem., (1873) I, 84; Bourrienne, [Yillemarest] Mem., III,

205 sq,; relacya Chopickiego, o pierwszem widzeniu go w Medyo-
lanie, latem 1797, razem ze widerskim, Grabiskim i in., u Kremera,

Podró do Woch, III (1861), 73 sq ; zaywa ju wtedy tabaki,

por. Bonaparte do Józefiny, 18 julll. 1796; relacya Trouvego, o wi-

dzeniu go w Mombellu, 23 mai 1797, u Larevei]lera, Mem., III,

201; Th. W. Ton, Autobiogr., II (1893), 278 pod 18—21, 23 Dec, 1797:

„he is about 5 feet 6 inches high, slander and well mad, but

stoops considerably, he looks at least ten years older than he is,

owing the great fatigues he underwent... his face is that of a pro-

found thinker, but... it is rather the countenance of a mathemat-
cian than of a genera, he has a fine eye and a great firmness

about his raouth, he speaks Iow and hoUow... his manner is cold

and he speaks very little, it is not however so dry as that of

Hoche, ...he is perfectly civil"; Wilh. Humboldt, Tageb., Paris,

26 Dez. 1797: „er ist klein und mager, hat einen kleinen Kopf

feine Hande... d. Haar braun und diinn, ...d. Augenknochen

stark und rein, schon gewolbt, d. Stirn iiber d. Nase hervorste-

hend, d. Augen tiefliegend, ...d. Kinn besonders sehr stark, ...d.

Oberlippe iiber d. unteren Yorstehend...", Neue Rundschau (Juli

1916); Naboula-e!-Turk, Mem. (1839), 14: „petit de taille, grgle de

corps et jaune de couleur, ii avait le bras droit plus long que le
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gauche" (w Egipcie 1798); Diet. biogr. etbist. des hommes maruants
delafinduXVI!I s., I (Lond., 1800), 243 sq.: „d'une petite taille, un
peu YoCite, mince, mais bien proportionne, ...teint olivatre, ...front car-

re, joues enfoncees, sobre, silencieux et peu susceptible d'attachement,

ecrit mai et parle en public sans la moindre eiouence" [ton ra-

dykalno-opozycyjny tego Dictionn. odbija si osobliwie i na arty-

kuach o Polakach, gdzie chwaleni Kotaj, Zajczek, nawet Ksaw.

Branicki „vivement et hautement regrette par le parti patriotiue",

I, 214, a karcony natomiast Ign. Potocki, III, 199, i sucha ledwo

wzmianka o Dbrowskim, I, 460j; Verri, Yicende memor. (1858), 290:

„capace di lungo silenzio, prorompe qual torrente, se favella, che

non ha sponde; impenetrabile nel suoi consigli, sembra aprirli tutti

ragionando: lo sdegno suo e simile a furor; niunt affotto lo vnce;

amore non ha imperio in lui; ...e sobrio, vigilante, yeloce neile

determinazioni, rapido in eseguirle, nemico delia uiete; meno
stima Tesser grato agli nomini che tremendo"; ostrzeenie Bona-
partego do Manfrediniego, podczas rokowa toskaskich 1797: „vous

pouvez toujours compter sur ma parole militaire, mais ne comptez

jamais sur ma parole politiue", bar. de Gleichen, Souven. (1868)

205; o póniejszym jego wygldzie por. niej, t. III; opis fachowy,

lekarski, w Mem. biogr. de Jeari-Pierre et de Joseph Frank (pod

1809); pyszna karykatura szkolna Bonapartego, u Chuueta, I, 262,

lecz podany tame, 290, i wiejekro odtd reprodukowany, rzekomy
spóczesny portret przez Pontorniniego, 1785, okaza si falsyfika-

tem, por. Dupuy, Rev. de Tart anc. et mod., II (1914), Rosenthal,

Rev. d. etud. napoi., VI (1915), 135 sq.

Gorce, pokorne listy do ony z Medyolanu i kampanii

lip. 1796 - lut. 1797, Lettr. de Napoleon a Josephine, I (1833),

NN. 1—24: skandaliczne szczegóy o zdradzaniu go przez ni za-

ocznie w Paryu i potem po jej przyjedzie prawie naocznie we
Woszech, w Mem. Barrasa i Landrieux. — Bonaparte do Lalanda,

Mil., 5 dec. 1796, Corr., N. 1231.—Opis obiadu u Bonapartego w Me-

dyolanio. latem 1797 w obecnoci Berthiera, Augereau itd.: „une

soupe, un bouilli, une entree, une saiade et des confitures, du vin

ordinaire... Bonaparte n'etait ni joyeux, ni triste, son esprit etait

sans cesse occupe de la paix et de Tempereur", Dimo et Nicolo

Stephanopoli,;Voyage en Grece 1797—8, I (Paris, 1799), 65 sq.—O le-

dzeniu nasyanych z Parya do Woch oficerów i przybyszów przez

tajn policy Bonapartego, por. Landrieux Mem., 108 sq., który

podaje koszt tego, prowadzonego przez siebie „bureau secret de

Parmee" na 150 tys. fr. rocznie w 1796 i 1797. przyczem zreszt
osobny by rachunek wywiadowczy wiedeski: „Vienne couta tou-

jours 12.000 frcs. par mois depuis la paix avec le roi de Sardaigne".
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(Str. 55 sq.)- Dbrowski i Woyczyski (pis. przez Woyczy-
skiego), do ob. Wybickiego i Barssa, z Medyol., 6 grud.; Dbrowski
do tyche, 19 grud.: „los przyszy Lombardyi jest zawsze tak nie-

pewny jako i nasz; pierwszy dependuje od wzicia Mantui; drugi,

jeeli mój plan do skutku doprowadzony zostanie, a co jedynie nast-

pi moe przez wzgld dla interesu Lombardyi"; do Woyczyskiego
(który wyjecha 7 grudnia do Wenecyi), 19 grud.: „...wiesz, em zosta

przy 12 dukatach tylko; na to ju w obery byem zaduony; za-

stawi chciaem rzeczy moje ...do wyjechania std do obozu. Lecz

szczciem nigdy niespodzianem znalazem tutaj dwóch woskich
obywateli Visconti i Cattaneo, którzy byli tak poczciwi, e mi na

sowo i kart moj, nie chcc adnego zastawu przyj, poyczyli

160 duk... Znajdziesz mnie w gównej kwaterze Bonaparte. Ko-

siski, który tutaj przyjecha, bardzo nad losem moim ubolewa
i skutecznie stara si da mi tego dowody. Dzisiaj jad do kwa-

tery gównej..."; do Wybickiego i Barssa, 30 grud. 1796: „...goni(era)

ga en chef... stanem z nim 9 nivOse (29 grud.) w Milanie. Je-

stem jeszcze bez konia, bez ekwipau... Woyczyski donosi mi

(z Wenecyi), e przez rce Sukowskiego do mnie si zgosi (t. j.

pisa), ale dotd nie odebraem, wida i tutaj niezgody paryskie...";

do Mniewskiego, 1 stycz., prosi o zgod, w imi jego „cnoty, oby-

watelstwa", 15 stycz. ju z docz, proklamacy leg. [na co Mniew-

ski do Dbrowskiego, Par., 15 stycz., zrazu twardej udzieli od-

prawy, lecz 26 stycz. odpisa ju mikko, z gotowoci zastpienia

Dmochowskiego w Deputacyi Wybickim; por. Skakowski, Z pap.

gów. kwat. leg., Kwart, hist., XXXI (1917), 291, wycig pierwszego

uamka wchodzcej koresp. sztabowe] leg., informacyjnie do po-

yteczny, lecz, z pominiciem caoksztatu koresp. leg., w gównej
jej zawartoci i cznoci nierozdzielnej, wypisany wyrywkowo,

a jednak owietlony z ostroci uogólniajc, nieuprawnion, nie-

gruntown]; do Tremona, 2 stycz. 1797: ma odebra ze skarbu lomb.

3000 liwr, na podró i werbunek: „do instrukcyi wicej Ci nie

dodam, jak eby jeno samych Polaków szuka werbowa, i ile

monoci jeno tych, którzy w rewolucyi naszej suyli i bili si
za swoj ojczyzn i jej wolno, na unteroficerów awansowa"
[por. z tern wyrzuty Skakowskiego, j. w., 277 sq., wysnute z kilku

wyjtków, a bez uwzgldnienia wychodzcej koresp. samego D-
browskiego].

Woyczyski do Sotyka, Med., 8 — 10 stycz., z dopiskiem

niemieckim Dbrowskiego; do Piotra Potockiego, 20 — 22 stycz.:

„proklamacy wydana, któr czymy, ...ale jak sobie zaradzi

bez oficerów... Jest niedziel 8, jak byy listy z Parya w cy-

frach (polskie)... te listy policya tutejsza zatrzymaa"; Kosiski
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wysany do Bonapartego 23 stycz.; Woyczyski wyjecha do Pa-

rya 25 stycz.: Tremo [wyjeclia z Medyolanu 2 stycz.] do Dbrow-
skiego, z drogi, o swej misyi werbowniczej, 11, 13, 23, 26: ,P. S.

i'embrasse fraternellement Cattaneo et de tout mon coeur Yisconti",

30 janv., 5, 19,27 fevr.. U, 17 mars, 1, 11 mai, por. Skakowski, j. w.;

Dbrowski do Tremona, 24 Jan. [w oryg. wasnor. myka w dacie

15 pluv., zamiast 5]: „...noch liabe kelnen einzigen Offizier Mer...

Woyczyski, d. gliickllci aus Yenedig gekommen, geht nach Paris

u. dann nach Polen, um Offiziers herzuschicken; durch ihn geht

dieser Brief nach Chambery... Woyczyski geht morgen von hier

ab... Jetzt geht Alles gut; in denen 22000 oestreichischen Gefan-

genen [cyfra ta zgadza si najdokadniej z raportem Berthiera,

16 janv. 1797, o wzitych pod Rivoli i Pavorit „prisonniers au

nombre de 22000 hommes", Derrócagaix, Le marech. Berthier,

I (1904), 191J, so alle hierdurch unter Ordre d. Gen. Rey nach Gre-

noble durchgehen,sind 6000 Polen; ich habe heute Ordre erhalten,

sie gutwillig anzuwerben; was sich aber bis dahin fiir Hindernisse

u. Unannehmlichkeiten gefunden, kann ich Ihnen nicht beschrei-

ben... Bin ich ganz allein mit Borowski; Kosiski habe zum Gen.

en chef Buonaparte geschickt .. Strzakowski ist hier mehr schad-

lich ais niitzlich; er sucht immer zu intriguiren u. cabaliren; er

ist Chef von d. Bat. Granadiere u. Kosiski ron Bat. Jager; Bo-

rowski Capitan von d. Jager. D. Granadiere sind blau u. cra-

moisin, d. Jager blau u. griin. Wir behalten polnische Uniform
u. Commando, Alles so, wie ich es gewiinscht u. vorgeschla-

gen. Diese Art von Capitulation ist vom Congress d. Lombardie
u. von mir schon unterschrieben u. wird von Gen. Buonaparte

uterzeichnet. D. Proclamation ist in Zeitungen schon erschienen;

sobald ich sie einzeln haben werde, sollen Sij sie gedruckt erhal-

ten; d. geschriebenen folgen. Lassen Sie sie in allen Zeitungen

drucken, nur compromittieren sie d. franzosische Regierung nicht

etwa durch Zusatze. Noch habe keine Briefe, weder aus Sach-

sen noch aus Polen... Ich habe von Kleber einen ausserordentlich

artigen Brief erhalten [pikny list Klebera, Cobl., 2 dec. 1796,

u Chodki, I, 189 sq., posany na rce Bonapartego i widocznie

teraz dopiero dorczony]. Neumann ist aus Yenedig gestern hier

angekommen; ...es ist gut, dass er nichts mehr yerderben kann,

seine Mission scheint dies zur Absicht gehabt zu haben... Schrei-

ben Sie durch Bacher [w Bazylei] nach Polen u. schcken Sie d.

Proclamation an Ihre Preunde in Warschau; Sie konnen an Ko-

ciakowski nach Dresden auch schreiben;... nach Leipzig adressi-

ren Sie par Rivalz au Prof, Erhardt"...; do obywateli w Wenecyi,

26 stycz. 1797.
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Yeigtynoski (Sotyk) do Dbrowskiego, Wen., 28 jan.;

„Ogiski pojecha do Parya... auj fatygi... a moje prze-

konanie jest cakiem za party antydeputacyjn... Z Polski

mamy takie wiadomoci, e... Repnin powróci do Polski

w randze vicereja; powrócenie praw wszystkich i juryzdyk-

cyi dawnych obiecane Polakom"; Dbrowski do Wybickiego i Bar-

ssa, 2 lut.: „do Was ju szósty list pisz, ...ale rozumiem, e kto
ciekawy chwyta na poczcie... atwo poznacie wielk i straszn
prac... w czterech jzykach trzeba gada i pisa a razem kóci
si... Kótnie paryskie do Woch trafiy"; do obyw. w Wenecyi,

3 lut.: „dzisiaj bdzie w gazetach medyolaskich manifest druko-

wany w jzyku woskim... Kosiski jeszcze od ga en chef nie

powróci... W tych dniach g. Ciark zacznie negocyacy z Wie-
dniem; dobrzeby byo, by tam kto z naszych by posany, które-

goby patryotyzm i cnoty byy znane; ...kiedy pierwszy raz jecha
mia do Wiednia, da odemnie (Ciark), abym go zaznajomi
z patryot którym polskim; daem mu listy do Staszica"; do Tre-

mona, 8 Febr.: „Kosiski ist unverrichteter Sache vom General en

chef zuruckgekommen; Yisconti ist aber Nachts deshalb zu ihm
gereist... Gen. Zajczek ist gestem hier angekommen... D. Procla-

mation... ist noch nicht gedruckt, da d. ponischen Buchstaben

lange aufhalten... Soeben kommen Konopka, d. Terroriste, u.

Wierzbicki aus Corsica... Ciark geht heute ins Hauptuartier d.

Gen. Bonapartó (sic)"; do tego, 16 Feb.: „...P. S. Keinen Bohmen,
Ungarn u. oesterreichischen Unterthanen nehmen Sie mir ja nicht

an"; Sotyk do Dbrowskiego, Wen., 12 lut.: „w przeszym miesicu
pisaem do ob. Rymkiewicza... o legionach i proklamacye Twoje

mu posaem", 18 lut: „najciekawsz i najbardziej Interesown
jest rzecz dla nas wczesne dyrekcyi przyszych cara zrozumienie,

aby nie opuci, w przypadku opuszczenia nas od innych i tej

ostatniej, jaka jeszcze pozostaje, okazyi".

Dbrowski do Barssa i Wybickiego, 19 lut.: „Z rzdem lom-

bardzkim teraz bardzo mao robi mona. Nieczynny, niezgodny

i niepewny swej egzystencyi... Co si mnie tycze, mówi z Mon-

tecucculim: un genera en ces rencontres doit etre comme un

rocher, inebranlable a la satire et a la medisance. taire le bien

et souffrir le mai qu'on dit de lui, mepriser les . mechants et

se contenter de Tapprobation des gens de bien et de merite...

miej si zatem z tej potwarzy, która mnie pensyonalist nie-

przyjació naszych czyni, gdy wiem, e w przypadku jakiego nie-

szczcia mam otwart drog do ebrania chleba... Majc do

czynienia w wojskowoci, do (interesów) dyplomatycznych nie

myl nalee, lubo yczybym sobie mie zawsze tutaj oby-
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watela Wybickiego; ale on goy, ja niebogaty, a tutaj y po-

trzeba kosztownie..."; do Tremona, 6 Marz: „...unscr Gliick ist,

class d. Gen. Comra. de Lombardie, Kilmaine, ein rechtschaffener

Mann ist u. ein besonderer Preund d. Polen; da er sehr gut

Deutscb spricht, SC kommt mir dieses auch sehr zu statten. Kosiski
fangt mir an, unterschiedliche Handel zu macien; besonders will

er sich mit d. Gl. Zajczek immer streiten... Icb bin mit Zaj-
czek sehr oft zusammen... Wir exerzieren einen Tag um d. ande-

ren; Kosiski kann weder reiten, noch commandieren... Sukowski
ist unser Feind, ich weiss wahrlich nicht warum"; Mantua, 16

Marz 1797: „ich bin d. (13 Marz) hier eingetroffen. D. Sache

geht so ziemlich gut, aber was fiir schreckliche Arbeit u. Noth...

Konopka (Kazimierz), d. Beste von Allen, ist in Mailand geblie-

ben u. coaimandirt d. Depot, ...er scheint ein M-nsch voller Ehre

und Thatigkeit zu scin, ihm war allein Geld und Rechnungen

anzuvertrauen. Strzakowski... ist ein Mensch zu Nichts, ohne

Kenntniss d. Dienstes, ohne d. gehorigen Patriotisme, denn noch

zur Zeit hat er Polen fiir d. Lombardei geworben .. Kosiski ist u.

b'eibt ein Intrigant... er hat ziemlich Yerstand, aber noch mehr

Bosheit u. kennt nur sich, thut nichts fiirs allgemeine Beste...

er vessteht nichts vom Dienst... Wierzbicki ist ein jungcr Mensch

ohne d. geringste Ambition, faul nud schlafrig. Unser Borowski

ist d. Beste jetzt in Mantua, ein sehr guter Mensch, fleissig, und

von seinen Untergeben sehr geliebt... Dembowski (Jan) ist, was man
sagt, ein mauvais sujet, ein Liigner. kennt nicht d. geringsten

Dienst... Hier commandirt d. Gen. Miollis; er scheint ein Mann von

vielem Character zu sein; ich bin ausserordentlich gut mit ihm".

Dbrowski, j. w., przybywszy 2 grud. 1796 do Medyolanu, by
3 u Bonapartego na audyencyi i obiedzie; wed. Tomaszewskiego,

Tabl. hist. d. leg. pol. en Italie, „Bonaparte le recut avec moins d'em-

pressement qu'il ne s'attendait. La Deputation pol., a Taide de

Sukowski ...ennemi jur de Dbrowski..., le servait de cette ma-

nier. . Le gl. en chef finit cette premier visite par dire a D-
browski, sans meme av(«ir lu tous les papiers dont ii etait por-

teur: „u'il sait bien de quoi ii s'agit, qu'il est persuade que les

Polonais sont des braves soldats, mais qu'encore ii ne se fiait pas

d'en faire usage contr Tempereur: malgre cela, dit-il, j'ai deja

donn mes ordres de former un bataillon polonais d'echantillon,

dans lequel vous pouvez entrer... comme officier". Dbrowski... ne

parlait pas encore le francais... (o poparciu Kosiskiego, Viscon-

tiego i Cattanea) ...L'assistance d'une Italienne, amie du gl. et

chef de Fetat, major gen. Berthier, contribua le plus a la reussito

de faffaire"; wed. Fam. Wierzbickiego-Luxa „Bonaparte przyj ich
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(Dbrowskiego i Woyczyskiego), siedzc przy stole... zapyta si
w jakich stopniach suyli w Polsce..., nie wstajc z krzesa,

owiadczy, e mog z jeców i dezerterów austryackich utworzy
jak kompani".

Dbrowskiego projekt Proclamation presentee au gl. Bonaparte,

4 dec; por. tekst og., Chodko, Legions, I, 207, 383 sq
,
gdzie brak

usunitych przez Bonapartego zwrotów: „victimes des despotes et

cela augmente leurs crimes aux yeux des peuples libres... Chers

compatriotes, freres d'armes, qui gemissez sous le joug de nos

ennemis... nous pourrons... etre reintegres dans nos droits" itd.;

dodany natomiast zwrot „sous TimmorteJ Kociuszko" a do „Du-

bienka, Racawice, Varsovie et Yilno".— Przedstawione Bonaparte-

mu przez Dbrowskiego Idees relat. an projet de formcr des corps

patriotiues polonais qui doivent s'organiser en Italie, Mii., 5 dec.

1796: „1. que ces corps des Polonais patriotes soient soumis aux

ordres de la Rep. franc. et commandós par un de ses generaux;

2. tous ces corps polonais ui se formeraient, porteront les armes
de la Rep. de Pobtgne, de meme que ses marques distinctlves mili-

taires; 3. persuade que rexistence de la Pcjlogne est immanquable

et que ces corps polonais doivent rentrcr dans le sein de leur pa-

trie, ii sera essentiel de remarquer que tou.s les seeours pecu-

niaires et ceux en armes et munitions que ces corps recevront

tant du gouvernement de la Rep. franc., que de ses amis et allies,

seront restitues par la Pologne. Mais pour cet efret ii est indis-

pensablement necessaire que les nations interessees choisissent

des personnes de leur cóte, qui, do concert avec quelques patriotes

polonais dignes de confiance, formeront une Commission, qui aura

pour but d'entrelenir les comptes les plus exact8 tant de la recette

que de la depense des susdits corps patriotlques, afj,n que la na-

tion polonaise puisse du moment de la paix s'occuper a satis-

faire au plus tOt a une dette aussi sacree; 4. et si la France fait

une paix avec les puissances en guerre, avant que le sort de la Po-

logne soit dócide, quel sera celul des susdits corps polonais?;

5. enfin que du moment de Tacceptation du susdit projet, le chef

des corps polonais, nomme par la voie et la confiance du gouver-

nement de la Rep. franc., soit autorise a rassembler partout oii,

11 trouverait des soldats polonais, et placer les officiers d'apres les

patentes de la Rep. de Pologne, contresignees par le generalissi-

me Kociuszko".

Dbrowski do Caillarda, 14 dec. (przez Clarka, wybie-

rajcego si do Wiednia), do Parandiera, 14 dec. (przez Per-

reta, towarzyszcego Clarkowi): „on m'a conseiile de me rendre

preferablement et Italie... je me trouve lei sans argent". Bonapar-
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te wyjecha z Medyolanu do Yerony 17 grud. [wróci 21; zdaje si
jednak, e pod koniec miesica, dla pchania oblenia Mantui

i przygotowa do kampanii, znów wyjeda w cisym, nawet

przed swym rzdem, sekrecie, e wic pisma jego do Dyrektoryatu,

28 dec, Corr., NN. 1319 sq., s antydatowane, wobec czego Schuer-

raans, Itiner. de Napoleon (1911), 55, ulega sprostowaniu, skoro

Dbrowski, j. w, 30 grud., donosi, e go „goni" i „stan z nim

9 nivóse (29 grud.) w Milanie"]. Kosiski musia przyby do Me,

dyolanu przed 19 grud., gdy w licie Dbrowskiego z tego dnia

ju jest wzmiankowany; jednak urzdowne odwoanie go z Brescii

do Medyolanu stwierdzone dopiero w certyfikacie 20 dec, Amilk.

Kosiski we Wosz., N. 3. Dbrowski wyjecha za Bonapartem do

Yerony 19 grud., wróci z nim 29 j. w. Tremo i Kosiski, posani

do Berthiera, 30 grud., odebrali wt jeszcze decyzy ustn, o ze-

braniu jeców polskich przez Lahoza w Coni, dla legii lombardz-

kiej; Dbrowski do Berthiera, 31 dec, ostro ali si z tego powo-

du: „le gouvernement francais, en adoptant mes idees a lui repre-

sentees, a bien voulu donner a la nation polonaise les moyens in-

directs de travailler a (sa) regenóration... Le genera en chef, con-

formóment a cette vue m'a promis d'envoyer le cit. Tremo, mon
aide de camp, dans Tinterieur de la France pour enróier les Polo-

nais... et c'e8t en conseuence de cette proraesse que j'ai Thonneur

de vous prier de Youloir donner les ordres necessaires'; Berthie-

ra penomocnictwo dla Tremona, 2 janv. 1797, u Chodki, I, 379,

z myln dat 4 (15 nivOse zamiast 13; w ed. polskiej. Zbiór pam.

upasklego, 187, dobra data).

Dbrowski do Bonapartego, 3 janv.: „je m'empresse, cit. gl., de

vous apprendre que le cit. Tremon est parti pour 1'interieur de la

France conformement a vos ordres. L'humanite et votre devouement

a la liberte, qui vous inspirijnt Tintergt de seconder avec empresse-

ment le projet adopte par le gouvernement francais de donner les

moyens indirects aux patriotes polonais detravailler a la regenera-

tion de notre patrie, m'imposent le plus doux devolr de vous temoi-

gner, gl., au nom de ma malheureuse nation, la plus vive reconnais-

sance. Oui, gl., s le midi de TBurope transmettra votre nom a la po-

sterite comme de son liberateur, i 1 sera non moins cheri au nord,

comrae le restaurateur de la libert d'une nation opprimee; et le cul-

tiyateur de la Pologne, sauve de la boucherie a laquel]e le menait

Tambiton barbare autrichienne, apprendra a ses enfants de pro-

noncer pour !a premier parole le nora de la nation francaise et

celui de son brave gl. Bonaparte. Pour moi en particulier, je ne

saurais vous cacher ma jole la plus vire de recommencer ma car-

riere militaire, a laquelle Tamour de la liberte it ma rocation
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m'appellent, sous les auspices et les ordres d'un heros, qui s'etait

fait un monument immortel dans le coeur des nations delivrees

du joug de resclavage. Yeuillez, gl., approcher le moment de mon
bonheur et ce jour de Tesperance, en agreant mes demandes, en

me donnant les ordres que vous jugerez convenables sur les arti-

cles sulvants: 1... (rozkaz do rzdów w Medyolanie, Modenle, Bo-

logni i Ferrarze, wzgldem uatwie dla formacyi leg.), 2... (ro-

zkaz odpowiedni do transportów jeców), 3... „Tarmee ennemie est

composee au molns de moitie des bataillons polonais"... (w spra-

wie proklamacyi). Bonaparte do Kongresu lomb., 4 janv., u Chodki,

I, 202 sq.; brak w Corr.; u upaskiego, 182, w spaczonym prze-

kadzie. Dbrowski do Kongr. lomb., 5 janv. 1797 (z docz, powy-
szego pisma Bonapartego): „...Oui, la Pologne a succombe..., mais

la France triomphe, cette mer patrie des hommes libres.,. a don-

n Tasyle aux malheureux descendants des liberateurs de Yienne;

elle a consenti a ce qu'ils s'assemblent sur votre terre, jadis le

sanctuaire de la liberte, qu'ils prennent les armes pour defendre

la cause commune, et consolide leurs esperances de voir un jour

leur patrie briller au theatre de TEurope"... (wyuszcza swe da-
nia w docz, projekcie o 10 punktach).

Bonaparte wyjecha z Medyolanu na kampani 7 stycz.

Konwencya legionowa, midzy Dbrowskim a Kongresem lomb.,

zawarta i podpisana zapewne w nocy z 8 na 9 janv., og. u u-
paskiego z dat 5, co odpowiada projektowi Dbrowskiego, j. w.;

u Chodki, I, 203, z dat 9 stycz., co jednak nie dotycz pó-
niejszej dopiero kontrasygnacyi Bonapartego, j. n.—Dbrowski do

Bonapartego, 8 janv. (z docz, konwencyi, przez Yiscontiego):

„je vous envoye, cit. gl., la convention que j'ai concue avec le

gouvernement de la Lombardie. Je vous prie de vouloir bien la

sanctionner par vortre signature"; Woyczysk do Sotyka, 22

stycz., j. w.: „Yisconti wyjecha do Bonapartego o podpisanie na-

szego ukadu; spodziewamy si go co moment z powrotem"; D-
browski do Tremona, 24 Jan., j. w.: „diese Art von Capitulation

ist vom Congress d. Lombardie und von mir schon unterschrieben

u. wird (wic jeszcze nie) von Gl. Bonaparte unterzeichnet"). Woy-
czyski wstrzymywa si z wyjazdem do Parya zapewne z tego

powodu, a wyjecha 25 stycz., gdy chyba nadszed ju podpis.

Bonaparte bawi w Yeronie od 18 do 24; niewiadomo, gdzie by 25

stycz., por. Schuermans, Itiner., 57. Kontrasygnacya Bonapartego

na kopii konwencyi, w Dbrowskiego Registre de corresp. franc.:

»le genera en chef approuve les arrangements mis sus-dessus.

Bonaparte" (u Chodki, I, 205, mylnie „engagements*).

Proklamacya Dbrowskiego: projekt jej 4 grud., j. w., 291 [upa-
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da wic twierdzenie, Amilk. Kosiski we Wosz. (21), wed. Wierz-

bickiego, jakoby ona bya redakcyi Kosiskiego, którego nie byo
wtedy jeszcze w Medyolanie]; og. po wosku, w dwóch tekstach

5 i 11 stycz. (16 i 22 nev.), ogólnym do „cari concittadini" i spe-

cyalnym legionowym, w Corriere milanese N. 4, giovedi, 23 nevo-

ro, 12 genn. 1797, z wstpem od redakcyi: „ii gen. polacco D-
browski trovasi tuttora in uesta citta; egli e autorizzato a for-

mare de' corpi ausiliari di suoi concittadini; a uest' oggetto egli

ha diretto a medesimi i due seuenti proclami"; po polsku jesz-

cze przez miesic rozsyana dopiero w odpisach, Dbrowski do

Tremona, 8 Febr., j. w.; druk w 4 jzykach, pol., franc, wos.,

niem., 20 stycz., og. u Chodki, I, N. 30, widocznie antydatowany;

o tym druku wspomina dopiero Dbrowski do Potockiego, 18 lut.,

ofiarujc si z wysaniem; naley odpowiednio sprostowa wiado-

domo o proklamacyi, podan póniej przez samego Dbrowskie-

go, Pam. wojsk, leg., u upaskiego, 28. Odezwa (manifest)

Administracyi gen. lomb. do Polaków, 3 febbr. 1797, w Corr. mil.

4 febbr., 16 piov., og. u Chodki, I, N. 31.

Pierwsze kopoty organizacyjne: Dbrowski do Comitato

militare, 26 genn,: „ho gia arruolato lOOOPolacchi e devo sospendere

Tarruolamento, perche non posso ottenere le caserne, gia daSset-

timane ricercate"; Kosiski [wysany 23, wedle listu Dbr. 26 stycz.,

„dla uatwienia niektórych artykuów midzy mn a rzdem
lomb.", dla wstrzymania zaboru jeców polskich do legii lomb.

Lahoza itp.] do DbroM'skiego, Bologne, 28 janv.: „voila 4 jours

passent que j'attends le gl. en chef, on croit qu'il arrivera ce soir

de Verone", 31 janv.: „le gl. en chef n'est pas envore arrive... nous

Tattendons a chaue moment... mme Yisconti m'a promls son as-

sistance aupres du gl. en chef... A Verone j'aurais fini tout, sans

r obstacle des intrigues. . P. S. Dans la nuit du 30 au 31 Bona-

parte est arrive; ca me donn Tesperance de vous voir en peu de

temps"; Dbrowski do Kilmaina, 29 janv.: „je vous annonce, gl.,

que j'ai enróle lOOO Polonais et que je pourrais enróler jusqu'a

3000, si j'avais les logements necessaires... de ces 1000 hommes
11 n'y a de habilles que 80"; do Dupuya, 30 janv. 1797, id.

(Str. 63 sq.). Wadze prowizoryczne lomb.: Amministrazione

Gen. delia Lombardia, surrogata airammin. milit. franc, 22 sept.

1796: Gaet. Porro, Giov.-Batt. Sommariva, Prane. Visconti Aimi,

Alb. Alemagna, Pavesi, Isimbaldi, Carnevali, DeirU, Carminati,

Porcelli, Magnacavallo, Matt. Benedetto proposto, Perelli, Fadigati,

Macchi, oraz sekretarze Luigi Gazzari, Clavenna, Perabo; Comita-

to milit. d. Lomb.: Caccianino, Caleppio, Annib. Beccaria, Lahoz,

Trivulzio, Yisconti; pierwszy min. wojny Ambr. Birago, z Cremo-
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ny; por. Zanoli-Focosi, SuUa milizia cisalp.-ital. 1796-1814, I (dlc.

1845), 220 sq.; Beccatlni, Storia del trienn. governo franc. e sedi-

cente cisalp.; Cusani, Storia di Milano, V; Tivaronl L' Italia dur.

ii dominie franc, I. — Yisconti, conte e marchese di Brignano, ur.

1760fl808 (bratanek kardynaa Eugen. Yisconti, nuncyusza w Pol-

sce za Augusta III, kuzyn arcyb. medyol. Filipa Yisconti); pani

Yisconti, 1° voto za opransim, por. o niej Desaix, Journ., 68

mme Abrantes, Mem., II, 60, III, 456 sq.; Rev. d. et. napoi.. III

(1913), 263 sq. itd.

Rusca, ur. 1759, gen. bryg. 1795, dyw. 1799, baron cesarstwa

1811, zgin pod Soissons 1814; nieprzychylnie o nim Thiebault,

Mem., II (1894), 271 sq., Griois, Mem., I (1909). 182: „sa mis, aa

tournure, son jargon, plutOt d'un yendeur d'orvietan que d'un offi-

cier genera"; surowy sd Dbrowskiego, por. niej, pod 1799,

t. III. O jego bracie denuncyacya Antraigua do posa rosyj.

w Turynie, Stackelberga, Codelago, 29 aout 1797: „Bonaparte ma-
chin ...une tram contr la sOrete des etats de S. M. I.... J'en

avais ete averti par son secretaire de confiance... qui est de la m§-

me province de France que moi... sa tete serait exposee par la

plus legere indiscretion [zapewne Bourriennej... L'abbe Rusca, fre-

re du gl., etait en 1796 a Nice... Bonaparte Ta deja envoye au

mois de novembre en Pologne et mme a Petersbourg. II en est

revenu le 13 juillet; ce jour ii est arrive a Mombello chez le gl,...

II est reparti ii y a 8 jours... ii va d'abord Yenise, puis chez le

pacha de Scutari..., puis ii se rend a Cracovie"...; tene do ks.

Ad. Czartoryskiego, Dresde, 20 fevr. 1803: „au mois de juil-

let 1797 etaut en prison a Milan dans ThOtel du marquis

Andrioli, j'entendis... que Pabbe Rusca, frere du gl. Rusca, ve-

nait d'arriver revenant de Pologne, ou Buonaparte l'avait envoye

*pour preparer la revolution dans ce pays, et Buonaparte en avait

ete si satisfait qu'il lui avait ordonne de se tenir prt a repartir

e 8 aoClt... Cet abbe Rusca, homme de beaucoup d'esprit et exe-

crable sujet, avait ete deux fois en Pologne en 1796 et 1797 et

une fois a Petersbourg, charge d'acquerir des partisans dans la

Pologne. Quoique entierement resserre..., le maruis Andrioli

m'ayant procure un moyen d'ecrire k Turin, j'avertis de tout le ete

de Stackelberg"; ta dziwna relacya znajduje poniekd potwierdze-

nie w rozkazie Ob. Polizeihofst. (Pergen) do Ostgaliz. Einrichtungs-

hofcommiss. (Margelika), Wien, 19 Sept., oraz do gubernium we

Lwowie i Bernie, 4 Oct. 1797, o aresztowaniu „d. Abbe Rusca, d.

Bonaparte mit geheimen Auftragen an d. missvergnugten Polen

nach Krakau abgesandt haben soli"; w teje sprawie Rostopczyn

do Suworowa, 18 wrze. 1799: „abbat Rusca, brat wzjatawo W. Sija-
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telstwom (pod Trebbi) generaa, posyajem by w 1797 ot Bona-

parta w Polszu, dlja ustrojenia tam wozmuszczenja, i by so mno-
gimi znatnymi kanaliami w swjazl. Jeliby mono byo uznat' ot

pljennawo generaa Rusca, gdje jewo brat, i dostat' i jego samowo,
toby wozmono byo ot niewo otkryt' mnogo wanych weszczej.

Sljo piszu k. W. Sijatelstwu po prikazanju Hosudarja Imperatora".

Pantuzzi, ur. w Belluno 1762, studyowa w Wenecyi, gdzie za-

przyjani si z PoniskJm i uda si z nim do Polski; jest do
fantastyczny list jego z Polski, z koca 1794, do brata Ludwika
(który zgin jako oficer franc. w wyprawie mosk. 1812), o pow-

staniu warsz.: „airinsurrezione dei 17 aprile... ebbi tre ferite, ...ebbi

dei gradi c onori... alP assedio di Varsavia, ii 28 sett... ebbi

due ferite, alla spalla sinistra e la gamba dritta, ma non conside-

rabili... (opis szturmu Pragi) un nostro caporale a un posto avan-

zato disertó, vendette la parola d'ordine.,."; uciek z Warszawy
przy pomocy Poniskiego, przebrany za kobiet; wróci do Wenecyi;

„presentato... da un Polacco gia suo commilitone (czy nie przez

Sukowskiego) a Bonaparte, e ascritto al suo uartiere generale";

by pod Arcole, potem pod Trebbi i Novi; pod Massen przy

obleganiu Genui, f 1 maja 1800; pisa Osservaz. stor. polit.filoz e of.

sopra gli awenin. delia Polonia; por. Ugo Foscolo, Cenni bogr.

di Gius. Fantuzzi, Oper ined. e post., V (1850), 68 sq.—O Lahozie

przychylnie Roguet, Mem, milit., II (1862), 57 sq.; Desaix, Journ.,

54; Branko, Gesch. d. k. u. K. 44. Inf Rgts (1875), 106, 666;

B(ourgoin), Bsqu. hist. sur le maróch. Brune, I (1840), 96, 320 sq.;

Hiiffer, Krieg 1799, I (1904), 304. — O organizacyi wojsk, lomb.,

Zanoli, Tivaroni itd., j. w.; por. Napoleon, Camp. d'Italie, Corr.,

XXIX, 77 sq.: „tout ce qui n'etait piemontais ou esclavon, etait

de peu de valeur".

(Str. 68 sq.). O przybyciu werbowników angielskich, pu-»
kownika Sengera 1 majora St. Genie, z poleceniem ks. York do

Gardinera, rezydenta ang. w Warszawie, a std do Grodna, dla

cignicia werbowanych oficerów i onierzy do legii polskiej na

odzie ang., o paconych przez nich zadatkach do 50 duk. na go-
w, czemu przeciwdziaali Igelstrom w Warszawie, i Sievers w Grod-

nie, spekulujc na zabranie do Rosyi, z obejciem równie konku-

kurencyi pruskiej, ogóu redukowanych zrazu 500 oficerów i 18-20

tys. szeregowców pol., Blum, Sievers, III (1858), 406. O starym

ndzniku, osawionym jeszcze z doby barskiej, Marcinie Lubomir-
skim, jego ukadzie kapitulacyjnym z oficerem bretoskim hr. Coet-

lourym, 7 juin 1793, o dostarczenie, za cen 40 funt. sterl. za ekw-
powanego zbrojnego jedca, „lOOC uhlans cu lanciers polonais"

do korpusu emigrantów francuskich, Bouill, Souven. et fragm..
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II (1908), 132 sq. O wysugach emigrantów franc. dla armii pru-

skiej, podczas insurekcji, zapewne przy obleniu Warszawy: „di-

vers membres du corps de genie de France... avaient rendu des

services essentiels (a la Prusse) dans la guerre pour le partage

de la Pologne (1794)", i póniej jeszcze, przy obronie Gdaska prze-

ciw Francuzom i Polakom (1807), przez gównego, pod gen. Kal-

ckreuthem, inyniera emigranta Baussemarda, ob. memorya ma-
rech. d. camps Dampmartina, u Lescura, Mem. sur Temigration

(1877), 317 sq.

Polacy w armii austryackiej: Teuber-Ottenfeld, D. oest. Armee
(189.5), jeszcze za Eugeniusza Sabaudzkiego wyczeni z dragonii

austr. „Polacken... verbotene Nationalitat"; rezolucya Józefa II,

15 Febr. 1781, stanowica „in Galizien, wie im vorigen Kriege (t. j.

1778), ein besonderes Uhlanen-Pulk der Bosniacken Escadrons";

o Polakach w puku Manfredini, których Goethe widzia w prze-

marszu 1797; o uanach pol.-austr., itd., 35, 237 sq., 241, 305; Teuber,

Hist. Legionen Habsburgs (1896), 271, 294 sq.; Wrede, Gesch. d.

k. u. k. Wehrmacht (najobfitsze ródo), I (1898) Fusstruppen, II (1898),

Aufgeloste Pusstrupp., pass., III (1901) Cavallerie, 74 sq., 319 sq.,

325 sq.; Wawel Louis, Wojskowa reprez. Galicyi po pierw, rozb., Przegl.

pol., XXXI (1896; cenne szczegóy, wymagajce jednak uporzdko-
wania i dopenienia); o zwerbowaniu przez Józefa II do suby
austr. 500 kozaków zaporoskich, wczonych nastpnie, 1786, z ua-
nami galicyjskimi, Dolleczek, w Streffleurs Ztschr. (1897) VIII; Jan
Tarnowski, Wspomn. o yciu Józ. Ossoliskiego, Pam. Warsz. (1830),

75 sq., i on to na czele deputacyi galicyjskiej uzyska 1791 w Wie-

dniu dopuszczenie modziey galicyjskiej do Akademii wojsk, w Wie-

ner-Neustadt, co nb. tak ostro karci Staszic, j. w., t. I, 216; naley
bdcobd nieco pomiarkowa pochway jubileuszowe Fischera, Za-

suga J. M. Ossoliskiego, Kwart, hist., XXXII (1918), 43; Jedina,

Gesch. d. k, u. k. oest. 1. Uhlan. Rgts (1845); Kielmansegg, Schwar-

zenberg-Uhlanen (N. 2) 1790 — 1887 (Tarn., 1899, cenne dane o caej

organizacyi uaskiej austr. wogóle i udziale w niej Polaków);

Riedl V. Piedenau, Gesch. d. k. u. k. Uhlan. Rgts Erzh. Karl N. 3

(1901); V. Branko, Gesch. d. k. u. k. Inf. Rgts (Belgiojoso) N. 44

(1875), 98, odezwa arcyks. Ferdynanda d'Este, gubernatora Lom-
bardy!, do feldm. Wallisa, prezydenta Hofkriegsr., 1794, „dass von

Kais. Josephs Zeiten... d. Belgiojosische Rgt sowohl vor, ais nach

d. Tiirkenkriege... stets seinen Zuwachs von polnischen Rekruten

bekommen hat" (myli sie wic Wrede. I, 428, twierdzc, jakoby ten

puk nie mia przed 1S07 rekruta z Galicyi), 124. 726. Wybitni ofi-

cerowie Polacy suby austr.: Sewer. Kisielewski, ur. w Brodach

1767, wszed kadetem 1783 do Basco Husar. N. 10, 1785 chor. w gwar-

NapoIeoD a Polska II. 19.
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dyi gal., 1786 porucz., 1787 do Kaunitz N. 20, 1790 rotm. do UW.-
Frelcorps, 1800 maj., 1805 podpuk., 1808 puk., zgin pod Wagra-

mem 5 lipca 1809. na czele Hessen-Homb. Husar.; Tad. Brocliockl,

z Leniowa w zoczowskiem, kadetem do puku Lacy, 1778, w kamp.
bawar., 1785 rotm. gward. gal., 1796 krzy Maryi-Ter. za kamp. wos.,

1798 maj. uan. N, 1, 1800 podpuk., zgin pod Norymberg 18 grud.

1800; Ad. Mier., ur. 1775. wszed 1790 do Karaiczay Chevauleg., 1794

porucz., 1796 rotm., 1797 do uan., 1801 krzy Maryi-Ter., 1805 dy-

misyonowa; w jednym tylko puku 2. uanów, wedle ranglisty ofic.

u Kielmansegga, j. w., 305 sq., suyli w tym czasie: Miei. Wiel-

horski, Kisielewski, Mier Kaz. Lubomirski, Wac. Rzewuski, Józ.

Sierakowski, Piotr Poniatowski, Aug. Moszyski, Maur. Woynaj

Stan. Aleksandrowicz, Fr. Szerabek, Leop. Krasiski, Artur Po-

tocki i i.

(Str. 76). Bonaparte do Dyrekt., Tortone, 15 juin 1796: „Tem-

pereur ...a des troupes en marcie de tous cOtes, mgme de la Po-

logne" (pierwsza jego wzmianka o Polakach suby austr.); Ver.,

13 nov.: „Tennemi (Alvinzy) a au moins 50 mille hommes, compo-

ses... 2° de toutes les garnisons de la Pologne"; Mil, 28 dec. 1796:

,18000 liommes tires de la Pologne", Corr., NN. 639, 1182, 1319.

Potocki do Barthelemego, Yicence, 14 aoilt 1796: „une grand par-

tie de Tarmee (de Wurmser) ...fut composee des officiers et des

soldats polonais refugies en Galicie apres la defaite des insur-

ges et que Ton y a forces a prendre service sans distinction de

rang... II y en avait qui, trouvant leurs compatriotes au passage

du Tyrol a Vrone, ne dissimulerent pas (le) sentiment de rópu-

gnance de combattre contr des republicains... Malgre cela Ton

fait encore une levee forcee de 40 mille hommes en Galicie, ou

ii n'y a plus que les femmes et les enfants employes a Tagricul-

ture... A Paris, outre mr. Barss, i y a deux Polonais, mess. Pro-

zor et Wybicki, dignes de confiance et de consideration a tout

egard et qui en jouissent dans leur pays... Vous pouvez egalement

compter sur mon cousin germain (Stanisawa Potockiego) et frere

du marechal (Ignacego) emprisonnó a Petersbouig avec Kociusz-

ko, qui, lors de Tinsurrectlou fut arr§te a Prague et se trouve

maiutenant a Rom. J'entretiens une correspondance suivie avec

le marechal de la derniere diet libr (Maachowskim), qui est en

Galicie nouyellement occupee, sur les confins de la Prusse, et avec

d'autres dont nous parl^mes dans notre entrerue", o Polakach

w armii austr., Dbrowski do Bonapartego, 3 janv. 1797. O wybit-

nym udziale szeciu, przewanie polskich szwadronów 1. puku
uanów w pierwszej kampanii woskiej Bonapartego, kwie—maj

1796, pod Millesimo, Codogno, Lodi, o odznaczeniu z nich wach-
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mistrza Szczepaskiego, uana Smol^a i i., por. Jedina, j. w.,

i Wrede, j. w., III, Peldzuge, pass. O wziciu wtedy nieomal samego
Bonapartego, wraz z Muratem i Massen, przy niadaniu w Yaleggio,

30 maja 1796, przez szwadron 1. puku uanów galie, por. wasn
jego relacy, Camp. d. Italie, XXIX, 115 (gdzie mylnie mówi

„hussards").

(Str. 87). Wenecya: przyrzeczenie ziem weneckich na rzecz

Austryi, w konwencyi listownej Katarzyny II z Józefem II, 21

sept., 13 nov. 1782, potwierd, w akcie podziaowym austro-

rosyj.. Pet. 3 janv. 1795. Republika wenecka 1797 liczya
jeszcze 3 mil. mieszkaców, 36 mil. fr. rocz. dochodu, 11

tys. wojsk najemnych dalmat. i 3500 wosk., 800 armat, 200 stat-

ków wojennych, w ksidze zotej 1200 patrycyuszów, w Consiglio

Magg. 700 czonków. Raccolta cronol.-ragionata di docum. che for

mano la storia diplom. delia rivoluziona e caduta delia repubbl

di Yenezia (1799); Joh. Muller, Werke, XVIII, 320 sq.; Daru., Hist.

de Yenise VIII — IX (apologetyczn t wykadni ywcem przej
Thiers, Hist. de la revol.); natomiast Tiepolo, Osservaz. sopra ale.

passi delia storia del sig. Daru (1828) ostro wykazuje prowoka-

cy Bonapartego; Fil. Nani Mocenlgo, Del dominio napoi, a Ve-

nezia (1S96), 21 sq., ze spokojn gorycz patrycyusza, wedle

tradycyi ustnej, wykazuje naduycie przez Bonapartego krótko-

widztwa radykaów, jak Vinc. Dandola (z dziada yda, przyjte-

go do nazwiska tej rodziny), itp. „uomini novi"; Barral, Chute

d'une republ. (1885); Molmenti, La decad. e la fine d. Repubbl. ven.

(1897); Monnier, Venise au XVIII s. (1907). Ces. Franciszek do arcyks

Karola, 14 Febr. 1797, ju zaleca „uns im Venezianischen festsetzen

und soviel moglicb davon besetzen"; tajne spotkanie arc. Karola

z niewiadomym wysacem franc, 16 lut. 1797, na forpocztach pod

Conegliano, najpewniej dotyczyo insynuacyi weneckiej od Bona-

partego, Luckwaldt, Carapoformio, (138 sq.), 125; Landrieux, Mem.,

1 (1893), 213 sq., tu wiarogodny, jako narzdzie, o tajnych zle-

ceniach dla Kilmaina, przywiezionych przez Berthiera do Medyo-

lanu, 6, 7 mar. 1797, co zgadza si z ówczesnym pobytem Bona-

partego w Mantui.

Bonaparte, po zboczeniu do pastwa ko. od 1 lut. a do

traktatu z papieem w Tolentinie 16 lut., wróci do Mantui 2 mar.,

przekroczy Tagliamento 16, w Palmanovie 18, Gorycyi 21, Kla-

genfurcie 28 mar., Judenburgu 6, Grazu 11, Leobenie 13, gdzie

podp. prelim. pokoju 18 kwiet. o 2 zrana, wróci do Grazu 22,

w Palmanovie 30 kwiet. do 4 maja, Mombellu 5, Medyolanie 6 do

19 maja, odtd w Mombellu, od 8 lip. w Medyolanie, od 27 sierp,

w Passarianie, gdzie noc 17 padz. podp. trakt, campoformijski.
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(Str. 90). Prelim. leob., 18 avr. 1797, § 3: „S. M. l'emp. et la

Republ. franc. s'engagent a faire tout ce qui sera en leur pouvoir

pour contrlbuer a la tranuillite intrieure des deux etats"; § 4:

(o kongresie, wyznaczanym wtedy w Bernie) „a ce congres seront

admis les plenpotentiaires des alliós respectifs" (tu waciwie
ródo gorczki sejmowej ze strony Wybickiego i towarzyszy, by

zyska tytu do aliansu z Francy, a std do reprezentacyi);

§ 9: „les prisonniers de guerre seront respectivement rendus";

jednak gwarancyi ogólnej wszystkich posiadoci wzajemnyci

w tym akcie niema, Neumann, Rec. d. trait. et conv. eoncl. par

1'Autriche, II (1856) N. 112.

(Str. 93 sq ). Józef Neyman: Dbrowski do Tremona, Mail.,

24 Jan. 1797, j. w.; do PfJugbeila, Campofreddo, 29 Aug. 1799:

„...Neumann, d. nlcht vergessen kann, dass ich ihn in Polen von

einem Cassa Bengel eines posener Advokaten nicht habe ais Obrist

wahrend d. Revolution anerkennen woUen, und ihra, da ich mit

ihm zugleiih in Dresden (1796) war, nicht d. Endzweck meiner Reise

nach d. franzosischen Armee endeckt, dessgleichen dass ich ihn bei

Errichtung d. Legionen nicht gebeten, zum mindesten eine Gene-

ralstelle anzunehmen, sucht, da er sich auf keine andere Art an

mir rachen kann, durch Pasuille meine Reputation zu schmahen";

przyby teraz do Medyolanu z Wenecyi 23 stycz. 1797; o póniej-

szej jego roli 1799, oraz za Ksistwa Warsz,, gdzie doczeka si
pukownikostwa i inspektoryatu popisów, ob. niej, t. III, IV.— Za-

jczek: por. wyej 1. 1, 115, 249 sq.; Dbrowski do Tremona, S Febr. 1797,

j. w.: „...Zajczek ist gestern hier angekommen; er sagt, dass er

Erlaubniss erhalten, ais Volontar bei d. italienischen Armee zu

dienen, war gestern bei mir, versichert mir a!le Freundschaft, Alles,

was geschehen, zu vergessen..."; Bonaparte do Zajczka, 5 avr., 1797,

Corr., NN. 1696 [mylnie wydruk, jako adresowane „au gl. Dbrow-
ski"], 1699; Camp. d'Italie, XXIX. 248; Lavallette, Mem., 176, 180;

Skakowski, Pol. en Egypte (72).

Pierwsza forsztelacya Dbrowskiego w legionach: Med., 4 pluv.

V (23 stycznia 1797): „ob. Kosiski na szefa bat.; ob. Tremona kapit.

i adjut.; ob. Borowski na kapit. strzel.; obb. Pokrzywnicki i Jurkowski

na podpór."; pierwszy rozkaz leg., 5 pluv. (24 stycz.); forsztel.

8 lut.: „ob. Konopka (Kaz.) i Wierzbicki na kapit. do bat. strzel.;

obb. Mdrzycki, Starzewski i Jackowski na podpór, do bat. gre.;

ob. Sobaski na podpór, do bat. strzel; ob. Baguty na bataliono-

wego felczera*; forsztel, 19 lut.: „Dembowski na szefa bat. i tymcz.

adjut. mego; Gazzari na kwaterm. korpusowego"; forsztel., Mant.,

15 marca 1797: „Strzakowski... na szbfa bat. gre.; Lipczyski,

abszytowany z suby franc, na maj. gre.; Downarowicze, z Polski,
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przybyli (najpierwsi), starszy ua kapit., modszy na por. strzel.;

unteroficerowie w korpusie bdcy, Hraczyski, Bakuliski, Sa-

dowski, Sieniawski, Padrewski, Leszczyski, na podpór, strzel.,

Mynarski, Zabocki, Niedzielnicki, Satyski, Jaboski, Szymaski,
Jabrzykowski, dto gre.; Cazzaniga na kwaterm. bat. gre., Vi-

valda na adjut. bat. gre., Cavalli na felcz. bat. strz. (obadwaj ze

suby piem.)".

(Str. 97 sq.). Dbrowski do I3onapartego, Mant., 18 mars:

,En execu*ion de Tordre que vous m'avez donn, je suis arrive

a Mantoue avec une partie de la Leg. pol. de 1100 i. J'attends

300 h. du transport de ^Milan et 200 de Tintórieur de la France...

Ma Legion entiere brille du desir de se voir quelque jour en face

de i'ennemi... elle prouvera sous vos ordres, gl., j'ose m'en flatter,

qu'e]le est digne de servir la cause commune"; Miollis do D-
browskiego, 22 mars: posa bat. strzel, do Rimini; Dbrowski
do Bonapartego, 25 mars: „En execution de vos ordres, le

bataillon des chasseurs de la Legion pol., fort de 587 h.,

est parti de Mantoue le 22 mars, pour se rendre a Ri-

mini; son depót de 260 qui est encore a Mantoue, ira le joindre

dans 10 jours... Permettez, gl., qu'un malheureux Polonais sans

patrie vous exprime le desir qu'il a de rentrer dans son pays avec

une force imposante, ou de chercher dans les combats une mort

glorieuse... Nos soldats, accoutumes depuis quelques annees a la

guerre, ne soupirent que pour combattre avec les Prancais. Main-

tenant un bataillon va etre separe de Tautre... nous voyons avec

peine qu'on nous dirige sur des points ou ii n'y a pas d'ennemi

a combattre. Cet ecrit n'est dicte par Tambition, mais ii est rexpres-

sion sincere des sentiments de mon coeur. Oui, gl., je commande-
rai ici avec plaisir 10 hommes contr Tennomi commun, quoiqu'en

Pologne je fusse a la tete d'une armee... Si nos bataillons pou-

vaient etre reunis et marcher a Tennemi, nous serions au comble

de nos voeux".

Berthier do Dbrowskiego, Klagenf., 30 mars, „Ordre de route

(pour) le bat. pol., part. de Mantoue le 7 avr. pour se rendre a Pal-

manoYa e 16 avr."; au qnart. gen. de Steinau, 12 avr.: „le gl. on

chef a recu votre lettre du 25 mars. I me charge do vous prevenir

que d'apres les nouvelles dispositlons qu'il a prises, la legion pol.

doit se rendre en entier a Palmanova... Cest avec la plus vive

satisfaetion qu'il voit par votre lettre :e bon esprit qui anime le

corps que vous commandez. Soyez persuade qu'il lui donnera Toc-

casion de manifester au depens de Tennemi l'attachement qu'il

professe a la Rep. franc. ainsi qu'a la cause de la liberte"; Dbrow-
ski do Bonapartego, Mantoue, 7 avr. 1797: (wed. rozkazu Berthiera,
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udaje si dzi, z bat. gre., do Palmanovy) „la Legion pol. enfin

devient de jour en jour plus nombreuse, et divers officiers se ren-

dent aupres d'elle, venant de l'interieur de la Pologne"; do Miol-

lisa, Conegliano, U avr. 1797.

Dbrowski do Tremona, Palman., 19 Apr. 1797: „Nach man-

cher ausgestandenen Noth und Yerlegenheit, bin ich vorgestern

hier eingetroffen. Unterwegs waren d. Bauern in Aufruhr, d. ve-

netianischen Truppen in Yolligem Marsch, die Dorfer und Stadte...

zur Seite lauteten Sturmglocken... In Conegliano begegnete mich

(sic) ein Courier d. Bonaparte (sic), d. nach Mailand eilte; er hatte

eine Rxpedition an mich (t. j. pismo Berthiera, 12 avr., j. w.)... Sie

konnen sich leicht vorstellen, was (sic) nach Durchlesung selbiger

ich erfreut nnd getrostet war... Dieser Entschlus d. Bonaparte ist

d. Folg eines meiner Schreiben an ihn noch aus Mantua (j. w.,

25 mars)... Ich habe also sogleich an alle meine Dctachemente Ordre

gestellt..., so geschwind ais moglich nach Palmanova zu marschi-

reu... Unterwegs (por. niej) habe ich einen Plan aufgesetzt, nach

welchem wir Polen von Palmanova aus, wann wir beisammen seien,

zur Wiederherstellung unseres Yaterlandos wirken kOnnen... ich

kann ihn d. Post nicht mittheilen. Gewiss ist, dass Bonaparte

immer vorwarts gegen Wien vorriickt. Man redt hier von einem

WaffenstiUstand und Proposition; dass Gott dafiir behute".

Dbrowskiego Projet pres. au gl. Bonaparte, w jego Regstre de

corr. franc. antydatowany (moe naumylnie, dla zasonicia jego

zwizku z informacy i pobudk, parysk, por. niej 306 sq.), 25

mars 1797, w istocie zredagowany „unterwegs", j. w., a najpewniej ju
po otrzymaniu zachcajcej odezwy Berthiera, 12 avr., t. j. w poo-

wie kwiet.; og. u Chodki, II, 327 sq.

Dbrowski do Bonapartego, Treviso, 5 mai: „D'apres vos ordres,

de Palmanova, je me suis rendu a Treyise, avec le bat. des grena-

diers. Celui de chasseurs qui etait en Roraagne, s'y trouve aussi.

Le reste de la Leg. pol., en nombre a peu pres de 4000 h., (est)

disperse dans le Brescian, Yeronais et Mantouan; ...apres la mort

du cit. Liberadzki..., ces gens-la sont sans chef... La nouvelle de la

formation de la Leg. pol. sous vos auspices, gl., malgre les obstacles

que la tyrannie y voulait oppnser, a penetre jusqu'au Nord, et ii me
vient d'arriver de la Pologne 16 officiers d'infanterie, de cavalerie

et d'artillerie, distingues par leur bravoure, leur merite et leur de-

vouement pour la libertó. Voila, gl., le moment de perfectionner ce

corps, qui doit son existence a votre protection... Le nombre des

Polonais actuellement sous les armes monte a 5000 h .. Je vous

ai deia communique, cit. gl., mes craintes sur les effets que peut

produire sur les esprits des soldats polonais la paix faite avec
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Tempereur. En effet, cette galte qui a regne dans nos bataillons

en avancant, est disparue dans la retrogradation, et la sombre

melancolie qul lul a succede... augure des suites facheuses. Pour

les prevenlr, veuillez, gl., changer notre point de ralliement, en

nous retirant des frontieres de rAIlemagne. Le soldat peu a peu

s'accoutun:iera a sulvre les dures lois de la necessite... je vous

prierajs d'assign(r Bologne pour notre depOt genera et la Ro-

magne pour la dislocation des 5 bataillons qul vont s'organiser..."

Dbrowski do Wyrwicza (Sotyka?), 6 maja: „...Ja byem
w Grazu u Bonaparte, gadaem take w Palmanovie, gdy przyje-
da, tak o sytuacyi naszej Ojczyzny, jakote o Legii. Bardzo

grzecznie i pochlebnie on mnie odpowiedzia, ebymy spokojni

byli o los nasz, poniewa jeszcze Francuzi pokoju generalnego nie

zrobili. Obieca mnie natychmiast zgromadzi Legi nasz w Tre-

viso... Do tego czasu tylko 6 ludzi nam dezerterowao..."; do Tre-

mona, 7 Mai 1797: „...ich habe einen Plan aufgesetzt, ...eine Diver-

sion zu machen u. eine formelle Revolntion in Polen zu bewir-

ken. Dieser Plan lag mir so im Kopfe, dass ich mich entschloss.

Post zu nehmen u. ihn personlich Bonaparte vorzulegen. Ich

borgte Geld von Strzakowski u. nahm meinen ehriichen Bagutti

(chirurg maj. 1. bat. Legii I, j. w.) und so ging d. Reise uber

schreckliche Gebirge fort. In Yillach erfuhr ich d. schreckliche

Nachricht vor uns von einem Waffenstillstand u. Praliminarien

zum Frieden, d. in Leoben geschlossen wurden. Ich begegnete d.

Gen. Massena, d. von Bonaparte mit diesen Puncten nach Paris

geschickt ist. Sie konnen sich vorstellen, wie mir zu Muth war, ais

er mir diese Nachricht bekraftigte... Ich begegnete Bernadotte mit

seiner Division, d. sich schon, d. Tractat gemass, retirierte. Er

redete mir von franzosischem Dienst vor, von Belohnung fiir un-

seren Eifer: nichts von Polen, nichts von unserem Yaterlande. In

Graz traf ich Bonaparte an; er war reisefertlg [wic 27 kwiet.,

por. Schuermans, Itiner., 61], um d. anderen Tag iiber Triest nach

Mailand zu gehn; d. ganze Armee retirierte sich, um d. Oesterrei-

chern Platz zu machen. Ich ging sogleich zu Bonaparte. Er lach te,

wie er mich sahe; freute sich, dass wir uns in so einer kurze
(Zeit) so gu und so stark organisiert batten. Nach unterschiedli-

chen Hin — und Herreden fragte ich ihn nach d. Schicksal Polens,

nach unserm, besonders, ob wir Hoffnung hatten, einst duroh seine

Tractate unser Yaterland befreit zu seheu? Er antwortete mir:

„Yersichern Sie Ihren Landsleuten, dass sie Muth und Hoffnung

nicht verlieren. soUten. D. allgemeine Friede ist noch nicht ge-

macht und wird nicht lange Friede bleiben. Was d. Legion aubetrifft,

so wird er personlich fiir uns sorgen". Es war also nichts mehr
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zu machen. Ich zeigte ihm meinen Plan. Er las ihii durch u.

sagte: „Schade, dass er nicht ausgefiihrt werden kann, aber es wird

noch Zeit genung dazu sein". Ich sprach dano mit Ciark, d. ganz

u. gar nicht schien zufrieden zu sein. Zajczek kam von einerExpedition

zuriick, d. Bonaparte ihm auvertraut hat; wir kiissten u. herzten

uns; er fiihlte unser Ungliick u. meine Yerlegenheit. Sukowski

lachte hohnisch u. gab alle Hoffnung auf, einst Pole zu sein.

Aus Mangel d. Pferde ware ich um ein Haar in oesterreichische

Hande gefallen. D. Hauptuartier ging d. Nacht aus Graz;

schon waren friih d. oesterreichischen Ouartiermacher da u.

ich hatte noch kein Pferd fiir d. Wagen... Ich ging iiber Kla-

genfurt, Gradisca, Gorz, nach Palmanova. D. andern Tag [30 kwiet.]

kam Bonaparte zu uns. Unsere Grenadier standen en parada; er

lobte ungemein unsere Tenue u. unsere Conduite, von welcher er

sovie] von Mantua, Milan etc. Rapporte erhalten... In d. Augen-

blick, da er uns gut aufnahm, kam eine Deputation d. venetiani-

schen Senats [Prane. Dona i Leon. Giustinianij; er liess sie nicht zu

Worte koramen, sondern sagte ihnen auf italienisch: „Sagen Sie

ihrem Senat und ihren Nobili, dass ihre despotische Regerung baid

aufhóren wird". Ich erhielt Ordre, nach Treviso zu marschiren...

Wir haben jetzt Ordre, alles siisse Wasser d. Stadt Yenedig abzu-

schneiden, bis dass sie nicht franzosische Garnison einnimmt. Axa-

mitowski. Cap. d. Artillerie, ist hier eingetroffen... Wybicki schreibt

mir, dass in Polen Alles, was nur gedient hat u. sich noch

ruhren kann, zu uns sich auf d. Weg macht; er selbst macht sich

bereit, mit Wielhorski herzukommen...".

(Str. 103 sq.). Pawe: do Berlina wie o zgonie Katarzyny

(17 listop.) dosza dopiero w nocy z 3 na 4 grud. 1796; Reuss do

Thuguta, Beri., 5 Dez., 22 Dez.: „d. Nachricht von d. Tode d. Kai-

serin war hier ohne Ausnahme angenehm; d. einzige Unterschied,

welcher hiebei zwischen d. Hofe u. d. Publico sich ausserte, be-

stand in d. von jenem besser beobachteten Anstandigkeit"; pier-

wsze depesze posa prus., Tauenziena, Pet., 24 Nov. 1796, sq.

Do Wiednia dosza ta wie dopiero 10 grud., por. Zinzendorf,

Tageb., u Luckwaldta, 485; depesza posa austr., Cobenzia, Pet.

25 nov. sq., o uwolnieniu Kociuszki, Ig. Potockiego, askach
Pawa dla Polaków itd., 2, 7, 13, 26, 30 dec. 1796, por. Askenazy,

Przysiga Kociuszki, Bibl. Warsz. (1912); Thugut do Cobenzia,

14 janv. 1797. Dotychczasowe prace o Pawle: Szylder, Imp. Pawe.
I (1901), Szumigorski, Imp. Pawe I, iz i carstw. (1907), i naj-

nowsza jeszcze próba jego rehabilitacyi, Koczkow, Oczcrki prawit.

djejateln. wrem. Pawa I (1916), obejmuj prawie wycznie jego

rzdy wewntrzne, ledwo dotykajc spraw zagr. Memorya wasn.
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W. Ks. Pawa o kampanii przeciw Austryi (1786?), zdobyciu iia-

samprzód Krakowa i Lwowa przez armi rosyj., w 115 tys. ludzi,

uderzeniu na Budapeszt, Wiede itd., og. w Russ Star., X (1874),

60 sq. Ostateczne wyroki surperarbitralne, czynnoci demarkacyjne,
i akty podziaowe polskie Pawa 1796—7, Martens, Rec. d. trait.

et conv. de la Russie, VI (1883), Bruckner, Mater. dla inieopis.
N. P. Panina, I (1888); deklaracya min.-rezyd. rosyj. Struvego,

obok austr. i prusk., z aktami rozbioru Polski, Ratisb., 25 juill.;

protokó odbiorczy kancelaryi w. pastwa rzym., Regensb , 28

Jul. 1797: „von denen... vortrefflichen Gesandtschaften d. drei, bel

d. allgemein bekannten Ereignissen u. Augelegenheiten d. ehe-

maligen Konigreichs und Staates Polen interessirten Machte... fol-

gende Traktaten und Acten (podziaowe 1795—7)... ad acta imperii

zu nehmen u. dabei zu yerwahren", Neumann, Rec. d. trait. et

conv., I (1855) NN. 108—9.

Dyrektoryat a Pawe: wie urzdowa o zgonie Katarzyny do-

sza do Parya 15 grud. 1796; por. ciekaw relacy Allonvilla,

Mem., IV (1841), 172 s., obecnego w tej wanie cliwili u Barrasa,

i wiadectwo naoczne uczonego Villoisona o opium zadawanem
W. ks. Pawowi przez Razumowskiego; zerwanie rokowa angiel-

skich na konferencyi Delacroix z Harrisem 17 grud., nakaz wyjazdu

dla niego 19 gr., Harris, Diaries, III. Dropmore pap., III; Barras,

Mem., III, Wolfe Ton, Autobiogr., II.

Pierwsze próby francuskie nawizania z Pawem: Dela-

croix do Caillarda, 17 dec; depesze Callarda, 26, 31 dec. 1796,

8, 17 janv. 1797; ogólny memorya retrospektywny o Negocia-

tion qui a ete entamee a Berlin pour ie retablissement des liai-

sons d'amiti et de commerce qui existaient entre la France et

la Russie, appr. par le Dir. exec., Carnot, Barthelemy, Barras,

Lareveillere, 13 aodt 1797; Dorflans, dugoletni konsul franc.

w Petersb., do Dyrekt., memoire, Paris, 28 dec, z projektem zwiz-
ku franc- rosyj.; id., Soulavie, osawiony potem faszerz pamitni-

ków, do Dyrekt., mem., 25 dec (tene, 2 fevr. 1797, z denuncyacy
gotowanej ed. pamitn. Massona o Katarzynie); id., Darneville^

sekr. pose, franc, Geneve, mem., 5 fevr.; Flassan, wtedy szef biu-

ra, póniejszy historyograf min. spr. zagr., Moyens de rapproche-

ment de la France et de la Russie, 1 Coup d'oeiI sur le nouv. ca-

binet de Petersb., 12 janv.; rapp. de la 2-e divis. d. rei. ext6r.,

Considór. gen.... est-i temps de faire passer un agent en Russie

et comment , 10 fevr.; nota Caillarda dla Rosyi, przez Haugwitza,

25 fevr. 1797. Pierwsze tajne rokowania rosyjskie Caillarda:

Pryderyk-Wilhelm do Sandoza, 3 juill.; dep. Caillarda, 25 juill.; instr.

Pawa dla Panina, Pet., 16 lip. 1797; Panln przyby do Berlina 21
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sierp.; tajne o zmroku, „entre chien et loup". dwie pierwsze wizy-

ty u niego Caillarda, 5, 7 wrze., wed. raportu Panina 11 sept.;

projekt traktatu franc.-rosyj., przy depeszy Talleyranda do Cail-

larda, 24 sept.: projet de traite, Paris, 24 sept. 1797, appr., Lare-

yeillere, Barras, Merlin: „§ 2... aucune (des deux puissances) ne

pourra fournir aux ennemis de Tautre, tant exterieurement qu'inte-

rieurcment, et sous quelque pretexte que ce soit, aucun sRcours";

trzecia i czwarta konferencye Caillarda z Paninem, 9 i 18 padz.;

zerwanie rokowa w pimie Pawa do Panina, Gatczyna. 28 sept.

1797; por. Traczewski, Dip. snosz. Rossii z Prancjej, Sborn., LXX
(1890), 635 sq.; Bruckner, Mater. N. P. Panina, II (1890), NN. 1 sq.,

40, 53, 56; Miliutin, Ist. wojny 1799, I (1852), 365 sq.; Guyot, Direct.

et la paix, 323 sq. O przekupionym przez Panina kamerdynerze

Caillarda, zdradzajcym ca korespondency franc. z Berlinem,

Bruckner, II, 207, Martens, Rec. d. trait. et conv.. VI, 255; tdy do-

sta te Panin list Polaków bywajcych u Caillarda, Panin do

Pawa, 18 list. 1797, Bruckner, N. 138.

(Str. 110 sq.). Powrót Ogiskiego: por. sprzeczno listu je-

go do Rymkiewicza, z drogi, 17 grud. 1796, u Smoleskiego, Emigr.

pol., 70 sq. (pomieszane z kretesem przez wydawc daty starego

i nowego stylu), gdzie basuje Ksaw. Dbrowskiemu, a relacy je-

go v/ Móm., II, 245 sq., gdzie na pomstuje. Ogiski przyby do

Jabonowa 21 grud. 1796, a wyjecha 10 stycz. 1797; odezwa obyw.

gal. do obyw. pol. w Paryu, podp. Wal. Dzieduszycki, Winc.

Grzymaa, Kem. Leszczyski, Stan. Nowakowski, „in originali zo-

ona na rce ob. Ogiskiego, w Jabonowie w Galicyi, 27 grud.

1796... i projekt onej na czarno pisany przez ob. Grzyma"; por.

Ogiski, M6m., II, 264 sq.

(Str. 112 sq.). Corriere Milan., lunedi 27 nev. V (16 janv. 1797),

corrisp. Mitau, 16 dic. 1796. Wybicki i Barss do P. Potockiego, Par.,

8 lut.—Humbourg, austr. charge d'aff., do Thuguta, Venise, 22, 25

fvr., o przybyciu 15 lut. Lucchesiniego do Weuecyi, „(pour) tri-

poter contr nous avec Bonaparte", 4 mars 1797 o pobycie Lucche-

siniego 22 i 23 lut. w Bologni (w istocie 24) u Bonapartego; por.

pust, samochwalcz relacy Lucchesiniego o tem pierwszem jego

spotkaniu z Bonapartem, w Rev. napoóon. II (1902) 47 sq.

Prowokacya Delacroix: Dyrektoryat do Bonapartego, 31

mars, hamujco, o „niegotowoci" armii nadreskiej, o nadziei

skonienia gabinetu wiedeskiego „d'entrer en negociation de pax'',

2, 7 avr., wci o pokoju i zwrocie cesarzowi Lombardyi; Dela-

croix do Clarka, 6 avr., Panckoucke, III, 492 sq., Luckwaldt, N. 114,

Lareveillere, Mem., II, 288. Natomiast wrcz przeciwnie, podnie-

cajco, Delacroix do Ogiskiego, 5 avr., Ogiski, Mem., II, 276. sq.
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Niezawodnie jalca wiadomo o wszcztych odtd pomysach po-

wstaczych, moe od yczliwego Wybiclciego, dosza Dbrowskiego
w Palmanovie i wpyna na jego, talf bardzo pokrewny treci,
antydatowany „plan", j. w., b02 [wtedy te, 11 kwiet., zapewne dla

zachty, rozgoszono w Paryu wie o przybyciu Kociuszki do

Hamburga, co Ogiski, Mem., II, 2S6 sq., mylnie odnosi do 11 flor.,

t. j. 30 kwiet.; w pap. Ogiskiego dochowao si, w nader zreszt

wstrzemiliwej jego redakcyi, wystosowane z tego powodu pismo

od obyw. pol. w Paryu bdcych do Kociuszki, Par. 12 kwiet. 1797:

„...Bodajby zblienie si Twoje w poudniowe kraje dla ratowania

zdrowia Twego przypieszyo nam zrczno wynurzenia Ci ustnie,

i nikt w zaufaniu, w szacunku, w uwielbieniu dla Ciebie przewy-
szy nas nie zdoa"]; Pliin projete par les patriotes pol., Par., 15 avr.

1797, og. u Chodki, II, 331 sq.; tego dnia wygotowane paszporty

dla ekspedycyi polskich wysaców do Woch; do obyw. gal., Par.,

16 kwiet.: „po przyjciu przez rzd franc, aby legie pol., poczone
z czci wojska franc, przeszy do Dalmacyi i w dalsz ku W-
grom puciy si wypraw, oraz po uzyskaniu od Dyrektoryatu pasz-

portów i listów do g-a Bonaparte dla ob. Ogiskiego, Prozora

i Mniewskiego, zwracaj siti z t odezw (j. n.) do ob. gal. dobrze

mylcych i o dziaaniach ich wiadomych, jako to: do ks. ga
z. pod., Zamoyskiego, Ign. Potockiego, Dzieduszyckiego, Grzymay,
Leszczyskiego, Raciborowskiego, Trzecieskiego, etc, etc." (podp.

Mniewski, Wybicki, Barss, Taszycki, Prozor, Szaniawski, Walich-

nowski, Ogiski, Podoski); docz, odezwa do obyw. gal., Par. 16

kwiet. 1797: „...Widoki nadziei do naszej sprawy publicznej zday
si zbliy... Uproszeni ob. Mniewski, Prozor i Ogiski do Woch
jad. Ale najwaniejsz cz planu, Wam, obyw., wypeni pozo-

staje... Wysani przez Was podug planu bd si stara w W-
grzech znale ob. Walichnowskiego i drugiego, który si tej 'po-

sugi podejmie [zapewne Ant. Kochanowski]; oni Wam dalszego

postpowania rad nasz odkryj..."

Wiadomo o pierwotnem zawieszeniu broni w Judenburgu,

7 avr. o pónocy, zrazu na 6 dni tylko, posana przez Bonapar-

tego do Dyrektoryatu, 8 avr., NN. Corr. 1702—3, nadesza do Pa-

rya 15 kwiet. [spowodowaa ona, e Dyrektoryat, dotychczas mi-

mo nalega Bonapartego bezczynny, teraz wanie naopak kaza
natychmiast przekroczy Ren Kochowi i Moreau, który popdzi
z Parya do armii „plus prOmptement que Teclair", w 2—3 dni,

poczem armia Sambry-Mozy przekroczya Ren 18 a Renu-Mozelli

20 kwiet., zaczem dopiero w tydzie, z rozmylnem spónieniem,

odpisa Dyrektoryat Bonapartemu, 22 avr.; wobec tego upada ca-

a tendencyjna wykadnia Guyota, Direct., 359 sq., ukrywajca t
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taktyk rzdow, zmierzajc do wydarcia Bonapartemu pokoju];

skutkiem tego nazajutrz, 16 kwiet., rzd nagle cofn musia
ekspedycy i paszporty Ogiskiego i towarzyszy do Woch [oa-

ley poprawi bdn wersy Ogiskiego, II, 281, odnoszc ten

incydens do „signature des preliminaires de Leoben, le 7 avr.

1797«].

(Str. 117 sq.). Druga odezwa od ob. pol. w Paryu, na mi-

nucie podp. Mniewski, Taszycki, Prozor, Ogiski, Wybicki, Barss,

Rajecki, Walichnowski, Kochanowski, Woyczyski i i., Par., 28

kwiet. 1797: wysana ze spónieniem przez Woje. Narbutta dopie-

ro w czerwcu, zostaa postdatowan 3 czerw., opatrzona tylko

5 podpisami K. P(rozor), M. O(giski), D. M(niewski), J. Wfybi-
cki), P. B(arss)-. por. wersy jej niemieck u Sokolnickiego, Gen.

Sokolnicki (1912), 322; wed. póniejszego zeznania Mich. Kocha-

nowskiego, Krak., 24 Nov. 1798, ta odezwa, przywieziona przez

Narbutta, rozchodzia si w Warszawie okoo 10 lip. 1797; wiado-

mo Ogiskiego, II, 290, o aresztowaniu z ni Narbutta i Kocha-

nowskiego na granicy, faszywa. W zwizku bezporednim z t
odezw, Ogiski do Bonneau, 28 avr., o zbadanie opinii rzdu co

do zwoania sejmu w Medyolanie; ustna odpowied Bonneau, 30

kwiet., o wymijajcej opinii dwóch dyrektorów, Ogiski, II, 284,

Chodko, II, 357. Tymczasem pierwsza wiadomo o prelim. leo-

beriskich nadesza do Parya 25, same preliminarze 29, ratyfiko-

wane na sesyi Dyrekt. 30 kwiet., por. Aulard, Paris sous le Direct.;

Guyot, Direct., 366 sq.; Panckoucke. III, 567 sq.

Wybickiego Notice sur le mod de faire intervenir la nation

polon, dans les negociations de la paix generale, Paris, 3 mai 1797: po-

dzia Polski szkodliwy dla Prus politycznie i ekonomicznie, fatalny

i dla Austryi ze wzgldu nagrob rosyjsk; odbudowa Polski moliwa
w drodze retrocesyi i indemnizacyi w Niemczech; niezbdne w tym
celu zwoanie Sejmu W. pod marszakami Maachowskim i Sa-

pieh, „avec un nombre suffisant de nonces... en Lombardie...

pres la Legion pol... Cette Diet n'est point dissoute, elle n'est

que limitee et existe dans toute sa vigueur, suivant les principes

fondamentaux de souverainete nationalc". Barss do Dbrowskiego
(Par.), 3 maja, o wyjedzie oficerów, m. i. Wielhorskiego, do Legii,

o Maachowskim i wdnie Zybergowej; Narbutt do Dbrowskiego,

Par., 3 maja 1797, wybiera si do Polski, a po powrocie pragnie

suy w legiach.

(Str. 119 sq.). Dbrowski w Grazu, j. w., 303 sq. Rze w Salo:

Landrieux do Dbrowskiego, Bergame, 1 avr. 1797, o zajciach

w Salo: „les paysans des vallees, venus en tres grand nombre,

ont surpris les patriotes et fait prisonniers environ 30 de Polo-
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nais et en ont tue plusieurs"... [dopisek rk Dbrowskiego:
„Strzakowski a envoye 100 granadiers sous les ordres du lieut.

Jackowski a Salo; tous ont ete pris"...]; raporty Strzakowskiego
do Dbrowskiego, Castiglione, Goito, 2 kwiet., o klsce Jackowskie-

go („Sackowrsky"), Panckoucke, III, 22, 45; Gaffarel, Bonaparte et

les republ. ital., 127; Lallement do Dbrowskiego, A^enise, 9 avr.,

o swych staraniach wyzwolenia pozostaych w Sal6 Polaków.

Liberadzki: jego raporty, 29 czerw., 10 lip. 1794, o wyprawie
woyskiej, z Wodzimierza i Krzemieca, w Gaz. Wol. Warsz. (1794);

Kociuszko do Liberadzkiego, 11 lip. (kae mu znosi si z gem
wdzkim Piotrem Potockim), 15 lip. 1794, Siemiesk, Listy Ko-
ciuszki (1877), 150 sq.; por. wzmiank u Bukara, Pam. (1857), 98

sq.; podpis, na aktach paryskich 22, 25 sierp. 1795, Ogiski, II,

102, Smoleski, Emigr. pol., 4; z Grabiank w Avignonie, Rolle,

Opow. hist., VI; Drzewiecki, Pam. (1891), 61 sq.; Liberadzki do D-
browskiego, Ggnes, 28 mars 1797: „Cit. gl., instruit par les pa-

piers publics et par des lettres, particulieres que vous formezune
Igion pol. pour combattre encore Pennemi de notre patrie, je

n'ai pas voulu rester d'avantage en France, et apres la lettre du
gl. Zajczek [pod którym suy 1794|, j'ai uitte tout de suit
Avignon ou j'etais au milieu des amis et aupres d'un compatrio-

te [Grabiank?]. J'aurais ete dója a Milan depuis longtemps, mais
le contretemps m'a retenu a Marseille 15 jours, et apres sur mer
j'etais 6 jours. lei je suis arrive hier; dans quelques jours j'aurai

le plaisir de vous prósenter mon hommage et je tacherai de par-

tager avec vous, comme votre compatrote et comme victime de

la tyrannie, les travaux et les dangers. Salut et fraternite"; Cou-

thaud, adj.-gl. chef de Ttat.-maj. de la divis. de la Lomb., do Kaz.

Konopki, Milan, 4 avr., z rozkazu Kilmaina zleca wyprawi wszy-

stkich bdcych w zakadzie medyol. wyekwipowanych i uzbrojo-

nych legionistów pol.; marszruta „aujourdhui 5 avr., route que

tiendront chef de brigade Liberadzki, sous-lieut. Jabrzykowski et

456 sous-officiers et soldats de la legion pol. aliant a Mantoue,

passant par Brescia, ou ils recevront des nouveaux ordres"; Libe-

radzki do Dbrowskiego, Milan, 4 kwiet. [przez dziwny lapsus

sam pooy bdn dat „28 pluviOse V", t. j. 16 lut.; przedr. z t
widoczn myk u Skakowskiego, Kw. hist., XXXI, 293; prawdzi-

wa data, j. w., wynika z treci listu]; Brescia, 8 kwiet.: „Cit. gl.,

d'apres les ordres du gl. Couthaud donn au comm. du dópOt de

la leg. pol, (do Konopki, j. w.),... voyant qu'il lui est impossible do

laisser son poste, ni de faire partir un detachement, j'etais prt
a partir, quand le cap. Wierzbicki arriva avec votre lettre adressee

au cit. Wyrwicz qu'il m'a fait voir. J'ai lu le grade que vous
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Youlez m'offrir et les gratfications. Ce n'est pas le grade qui m'a

fait venir de France a Milan. J'tais la au milieu de vrais amis

qui ont fait tout pour me falre oublier mes maux. Mais a mon
arrvee,... moi seul je n'ai pas merite d'tre degrade. Voila mon
projet: je vou8 demande le grade de colonel, on, comme on dit en

France, de chef de brigade. Voulez-vous m'accorder ca, j'y resterai,

et comptez que je ferai tout mon possible pour meriter votre esti-

me. (Si) vous ne voulez pas,... envoyez au plus tOt un officier

pour lui remettre le commandement. et je poursuivrai ma route.

U me paralt que ma francbise avec vous et la confiance dana

votre amitie ne doit pas vous facher. Paites comme (ii) vous

piait, et soyez sflr qu'il m'est bien doux de voir un Polonais qui

fait revivre le nom de mon pays. Jecomptais vous voir bientót,

mais je vois a present que ce n'est pas pour aller vous rejoindre

que nous sommes sortis; demain nous allons attaquer les Veni-

tiens. Notre force sera composee des Francais, Lombards, Bre-

scians et Polonais... J'attends votre reponse, et s'il faudra que je

reste, envoyez moi des offciers, car ce n'est pas possible d'etre

seul. A jamais votre ami et concitoyen"; Konopka do Dbrow-
skiego, 15 kwiet., sumituje si z oddania komendy Liberadzkiemu:

„odebraem ordynans da wszystkich ludzi ubranych... poszedem

do ga Couthaud z tomaczentem, e niemam oficerów... wtem nad-

jecha Liberadzki... przepisano (mu) marszrut... Administracya

w 2 godzinach konia mu przystawia... a adunki i trzewiki poczt
za ludmi posane zostay"; rze w Veronie 17 kwiet.; o mierci

Liberadzkiego, 21 kwiet., por. raport Chabrana do Kilmaina, Cro-

cebianca, 21 avr. (mylnie 20) 1797: „les Polonais se sont battus

avec fureur, surtout lorsqu'ils ont vu tomber le col. Liberawski,

leur estimable chef", Panckoucke, III, 64; Dbrowski, Memoires

milit. des legions pol.: „Liberadzki, a la tgte de son detachement,

le 1 floreal [t. j. 20 kwiet. 1797; tej, niecisej zreszt daty brak

w ed. pol. Pam. wojsk. leg. u upaskiego,, 34] escalada les murs

(de Verone), et penetra, la bayonnette au but du fusil, avec les

troupes francaises dans la ville; 11 fut dangereusement blesse

dans cette atfaire et mourut peu de temps apres"; Godebski, Pis-

ma, I (1821), 103, 155 sq., wyrzuca Dbrowskiemu niezaopiekowa-

nie si pomnikiem Liberadzkiego; Chodko, I, 217, II, 15 sq.; duga
pami o Liberadzkim w spiskach za Królestwa Kongr., Askenazy,

ukasiski, I, 17.

(Str. 125 sq.). Odgos legionowy: Stackelberg do Ostermanna,

Turin, 30 mai: „j'apprends (que) dans la formation des legions de

la Rep. Cispadaue... ii est entre beaucoup d'officiers polonais",

21 dec. 179B: „a Milan (est) arrive le gl. Dbrowski... ii est pro
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bab e qu'il aura le commandement d'un corps particulier compose
de Polonais... la premier compagnie de ce corps a ete recrutee

de beaucoup de deserteurs du regiment autrichien de Belgiojoso..."

(najwczeniejsza wzmianka rozbiorców o legiach); Humbourg do

Thuguta, Yenise, 25 janv. 1797: „le Polonais Dbrowski... a Milan

a fait publier une proclamation, dans lauelle 11 a Faudace do

s'annoncer ouvertement corame Tembaucheur des troupes de S. M.,

car 11 provoque la desertion de tous les Polonais..."; Parandier do

Delacrois, Ber]., 21 fevr.: „...le g. Dbrowski a fait une proclama-

tion... (qui) fait une grand sensation; le ministre d'Haugwitz Tautre

jour (para) au pce de Radziwi... avec inuietude de la procla-

mation et des effets qu'ele produisait dans la Gde Pologne. Le
pce lui observa que... la cour de Berlin avait refuse les memes
propositions que Dbrowski avait faites. M. d'Haugwitz repondit

qu'on ne les avait pas refusees, mais remises a un autre temps.

Le pce repliqua que la misere des militaires polonais aurait exige

une prompte reponse, que Dbrowski ne voulait pas indisposer la

Prusse, puisqu'il dirigeait ses legions contr TAutriche, sa plus

cruelle ennemle... II paralt que le gouvernement prussien veut

aussi lever des legions polonaises et employer le pce Radzi-

wi, ainsi que le gl. Madaliski, peut-etre on le proprosera a D-
browski"; Ledóchowski do Barssa, Beri., 23 fevr. 1797, ze sów Ra-

dziwia o powyszej jego rozmowie z Haugwitzem, któr Ledó-

chowski powtórzy „mot ponr mot aux cit. C(ail:ard) et P(aran-

dier)"; Margelik do Pergena, Krak., '29 Marz, o rozpowszechnianiu

odezwy Dbrowskiego po caej Galicyi, w Lublinie rozszerza j ks.

Osiecki, trynitarz, itp. Ze strony austryackiej usiowano zawczasu

wywoa kontrdezercy legionistów, z maem jednak powodzeniem
wobec czego uywany do tych spraw w sztabie austr. pukownik
ebro wypracowa „eine Art von Gegenproklaraation in polnischer

Sprache, in welcher d. betriigerische Absicht d. Rebellen D-
browski... dargestellet, unsere Soldaten polnischer Nation zur Be-

harrlichkeit u. Duldung aufgemuntert u. ihnen d. unvermeidli-

chen Polgen eines Meineids begreiflich gemacht wiirden"; t kontr-

proklamacy popar prezyd. Hofkriegsrathu, Tige do Thuguta, Wien,

11 Apr. 1797.

Odgos o Bonapartem: Dod. do Gaz. Warsz. (1797). N. 21,

Tablica rozumowana wojny Rzpltej franc. z koalicy, 1792 — 1797,

z mnóstwem wzmianek o Bonapartem; specyalne o nim pisma,

dozwolone dopiero po pokoju unewilsk im: Glotz, Anekdoty, cha-

rakterystika i autentyki ga Bounaparte (Kalisz, 1801, powicone
Józ. Kieczewskiemu); ks. Grzeg. Kniaziewicza proboszcza katedr.

wil., ycie, czyny i wyniesienie Bounaparty, z portretem Neopto-
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lema Bounaparty (Wilno, w druk. akad., 1802); ycie i charakter

Nap. Bounapartego (Lipsk, 1803) itd., por. niej, t, III.

Widok pierwszych legionistów: jeszcze w niewoli, Moody,

Lettres by a lady durng a tour through France 1796—7 (Lond.,

1798); Babeau, Lettr. d'une voyageuse angl. (1888). 158: „Dijon, 15

dec. 1796, prisonniers autrichiens, blemes. amaigris, malgre la

rigueur du temps v§tus seulement d'un unique ygtement trop

rape et deguenille pour les protóger contr le froid, ...tete nue et

sans souliers... leurs haillons et leur demi-nudite... leur attitude

accable, les enfants meme de la misere... (przewanie uani) leur

nombre dópassait 9000"; por. Lauckhard, Lebeu, 323 sq.; ju
w legii, Journ. du canonnier Bricard (1891), 265 s., w Mantui,

kwie. 1797: „de tres bonnes troupes, Telite de la Republ. ci-

salpine, ils portaient le costume de Tancien regime de Pologne,

faisaient strictement leur service et etaient tres aimes des Pran-

cais, ils se signalerent dans differents combats" (wzmianka o Li-

beradzkim).

(Str. 127 sq.). Oficerowie do legii: donosz Dbrowskiemu
Forestier i Zabocki, Diisseid., 8 kwiet., e jad do legii; Biaowiej-

ski, Bolesta, Chojnacki, Lille, 12, 28 kwiet., 3 maja, id.; Konopka,

Mil., 10 maja, o przybyciu oficerów z Polski. Dbrowski do Hocha
(id. do Kellermanna, Championneta), Mil., 28 mai 1797: „la manier
gnereuse avec lauelle vous avez traite les officiers polonais qui

venaient joindre la Legion que j'ai Thonneur de commander, m'im-

pose un devo)r bien doux a remplir, c'est celui de reconnaissance...

Puissions-nous un jour vous prouver, que Tingratitude n'08t pas le

vice des Polonais, et qu'il leur sera doux, tel sort qui les attend,

de se rappeler qu'ils ont trouve dans les generaux francais des

soutiens dans leurs malheurs et des yeritables amis". W licie

jednego z tych oficerów, opisujcym przebieranie si z kraju do

legii wanie w maju 1797, jest mowa o przychylnym przyjciu

w Giessen przez Championneta, w Strasburgu przez Moreau, a zwa-
szcza w Wetzlarze przez Hocha: „ii nous fit plusieurs questions

concernant notre patrie, notre revolution, temoigna bien du respect

au malheur de notre estimable gl. Kociuszko, et nous facilita en-

fin notre route, en donnant des ordres precis dans tous les endroits

de passage a nous expedier a notre destination".

Axamitowski Winc, ur. 1765, f 1828; jego nota do Kociuszki,

w obozie pod Warszaw, 4 wrze. 1794, z ostr rezolucy Naczelnika,

Siemieuski, Listy Kociuszki, 158 sq.; w pap. feldm. Rumiancewa jest

charakterystyczne pismo Ign. Axamitowskiego, owczego, (ojca Win-
centego) do Rumiancewa, Kadyace, 2 wrze. 1795, gdzie tomaczy
syna z powodu udziau w powstaniu: „syn mój... przez namow lek-
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komylnych kolegów uda si do Warszawy, gdzie kroku jednego prze-

ciw wojskom rosyjskim nie czyni i cay czas by w dywizyi prze-

ciwko Prusakom, a po wziciu Warszawy ...osiad w kordonie we
Lwowie..., bojc si powraca bez dobrotliwej rezolucyi JWP. Dóbr.,

zatroskany,... aby zostawa w artyleryl... Raczysz JWPD. wysok
swoj wspaniaoci pobudk popenionego przewinienia przez syna
mego darowa..."; stany suby Winc. i Józ.Axamitowskich; Wincenty
by onaty z Wittówn, brat jego Józef by 1796 w orszaku Stanisa-
wa Augusta w Grodnie; Puaski, Kronika rodów Podola, Woynia,
Ukr., I (1911), 1 sq.; relacya W. Axamitowskiego, Hist. artyl. polsk.

w legiach, 22 maja 1802, Am. Kosiski we Wosz., N. 116* '>, nie-

cisa, wymaga korektywy; Mosbach, Sówko o dzieku Kosiski we
W., 69; Tomaszewski, Tabl. hist. d. leg. pol. en It.: „Axamitowski
paraissait ineme vouloir cette difference d'equipement (midzy
artylery polsk a legi), y ayant ou esperant uelues vues dont on

ignore la source; aussi ii prevalut, et Dbrowski fiit touche et ou-

trage jusqu'a Tayoir prive du nom de Polonais... et ne desirait que

de se venger de lui... (cependant plus tard) Dbrowski devint son

intime ami et se laissa dominer par lui jusqu'a devenir une simple

machin dirigee par lui"; por, niej, t. III, oraz i^skenazy, uka-
siski, pass.

(Str 129 sq.). „Kabaa" przeciw. Dbrowskiemu: przyby do

Trevisa 5 maja, do Bolonii 17 maja (daty w Pam. wojsk, leg.,

ed. pol. upaskiego, niecise); Berthier do Dbrowskiego, Mom-
bcllo, 17 mai, o organizacyi legii; Administracya lomb. do Dbrow-
skiego, 18 maggio, id.; Dbrowski z Bolonii do Medyolanu, 25 maja

[w Dbrowskiego Pam. wojsk., u upaskiego, 35, mylnie „25 prai-

rial", co daoby 13 czerw.]; Bonaparte przyby z Mombella na

jeden dzie do Medyolanu 27 maja i tego dnia przedstawieni mu
przez Dbrowskiego Wielhorski, Chamand, Forestier, Zabocki i in.;

Dbrowski przesa Bonapartemu swoj list nominacyjn, 28 mai;

Bonaparte do Dbrowskiego, au quartier gl. de Mombello, le 9 prai-

rial V (28 mai 1797): „Cit. gl., comme le cit. Rymkiewich n'est pas

encore present et que je desire prendre des rcnseignements ulte-

rieurs sur le cit. Yielhorski, je suspends toute nomination des

chefs des 2 legions jusqu'a nouvel ordre. Les cit. Niemojewski et

Strzakowski commanderont chacun le ler bataillon de chaque ló-

gion; ils auront dans leurs corps respectifs 2 chefs de batail-

lon qui seront les cit. Chamont, Forestier, Kosiski et Dembow-

ski. Le cit. Axamitowski sera charge de Tartillerie, avec le

grade de chef de bataillon, mais cette arme ne fera pas un corps

separó de celui de Tartillerie lombarde et )es Igions n'auront point

des pieces de bataillon. Je nomme majors les cit. Lapczyski,

Napoleon a Polska II. 20
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Yierzbicki et Konopka, et je me reserve de remplir les trois autres

places yacantes a i'arrivee des patriotes que ]'on attend. Vous

prendrez pour vos aides-de-camp un capitaine et un lieutenant. Les

trois couleurs lombardes doivent faire partie de runiforme polo-

nais, sans neanmoins rien changer au total de Thabillement. Bo-

naparte" (oryg., w pap. Dbrowskiego, Corr. franc.).

Dbrowski do Bonapartego, Mil., 29 mai: „j'ai recu la reponse

que vous m'avez fait Thonneur de ra'envoyer hier. Comme elle n'est

pas conforme ni a ce que vous ra'avez promis la derniere fois que j'ai

eu rhonneur de vous voir, ni aux articles de ma capitulation avee le

gouyernement lombard, je preiids la liberte, ótant un peu incommode,

de vous enyoyer le gl Wielhorski... D'apres les promesses yerba-

les que vous m'avez donnees d'approuver mes nominations, j'ai

assur a chaque officier la place que je lui avais destinóe... (pod-

nosi zasugi Williorskiego i nieobecnego Rymkiewicza)". Wielhor-

ski w Mombellu 29 maja; Berthier do Dbrowskiego, au quart. gl.

a Milan, 30 mai: „J'ai, cit. gl., mis sous les yeux du gl. en chef

Taffaire dont voiis me parlez par votre lettre d'hier, et, suivant

yotre desir, j'ai presente au g. en chef le gl. polonais Wielhorski

et Tai mis a m§me de lui parler de son affaire, J'espere qu'il

aura la solntion qu'il merite [dopis. rk Berthiera]: Le gl. en

chef desire yous voir et yoHS assurer de son estime et de sa con-

fiance"; Dbrowski z Wielhorskim w Mombellu zapewne 1—2

czerw.; urzdzenie dwóch legionów, Mil., 2 juin 1797, og. w Pam.

Dbrowskiego ed. upaskiego, N. 22 jako „ostateczna organizacya

korpusu leg. pol.", jestto w rzeczywistoci tylko projekt, nieza-

twierdzony w kilku wanych szczegóach.

Dbrowski do obyw. w Paryu, z Bologni, 12 czerw.; do

Tremona, Boi., 12 Juni: „...ich mus&te Ihnen ganze Bogen scbrei-

ben, wenn ich hnen alle d. Geschichten schreiben wollte, d.

mir gespielt worden sind, ehe ich beilicgcnde List d. Offiziere

von Bonaparte unterschrieben erhielt... Strzakowski entdeckte

mir, ...dass aniski Mittel gefunden, Sukowski auf seine Seite

zu ziehen und dass er bei Bonaparte Alles machen und an-

wenden wiirde, um mir zu schaden.. Ich eilte nach Mailand;

da traf ich gegen 30 Polen, d. aus Polen gekommen, ...ich pra-

sentierte sie alle Bonaparte, d. diese Emigration gut aufnahm...

Ich gab... d. List an Bonaparte ein, aber zu meiner und aller

rechtschaffener Leute Yerwunderung erhielt ich eine ganz an-

dere List von ihm unterschrieben, ...sie ist von d. eigenen

Hand d. Sukowski geschrieben... Jetzt entdeckte ich erst d. gan-

ze Cabale, besonders, dass Sukowski a la tete war; verlor in-

dessen d.*Muth nicht und reiste mit Wielhorski nach Mombello
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zu Bonaparte, ste Ite ihm d. Sache yor, sagte ihin, dass wir Je-

manden um ihn haben miissen, d. wider uns ist, zeigte ihm d.

List, d. er unterschrieben, uad d. Unterschied der, so ich von

ihm yerlangt. Er redete lange mit mir und Wielhorski, iiess Fe-

der und Tinte kommen... und unterschrieb meine List.. Wir
blieben bel ihm zu Mittag und reisten nach Mailund froh und
zufrieden...".

liaz. Hoche, commandant en chet i'armee de Sambre et Meuse,

do Dbrowskiego, au quart. gl. a Priedberg, U juin 1797: „J'ai recu,

gl., la lettre que vous m'avez fait Thonneur de m'ecrire le 9 du

cour. (prair., i. j. 28 mai, j. w., 312) pour me temoigner votre grati-

tude de la manier dont j'ai traite ceux de vos compatrlotes, aux-

uels j'ai procure les moyens de vous rejoindre en Italie. II est

des services qui portent avec eux leur recompense; tel est celui

que je leur ai rendu. Pourrais-je faire moins en faveur des mal-

heureux victimes de leur amour pour la liberte? et ne suis-je pas

trop heureux qu'i]s m'avaient procure Toccasion de vous temoi-

gner a vous tous Tinteret que vous inspirez'? J'ai recu depuis peu les

premers exemplaires d'une nouvelle carte de la Poiogne. Je m'em-
presse de vous en cnvoyer un. Je vous Toffre. non pour mettre sous

vos yeux les lambcaux de votre malheureux pays, mais comme les

premices d'une nouvelle decouverte en typographie. Ce genre pre-

sente les caracteres dans un jour bien plus clair; j'ai pense que

vous seriez bien-aise d'en recevoir un exemplaire. Je vous prie,

gl., de Youloir bien Taccepter, comme un temoignage de Testime

et de la consideration que j'ai pour vous. L. Hoche" (oryg., w pap.

Dbrowskiego, Corr. franc.); por. Vie de Lazaire Hoche, gl. de la

Rep. fr., II (1858), 463.

(Str. 143). Anonim prowokatorski do Bonapartego, 30 juill.

1797: „soyez le chef de cet empire (d'Italie), gardez a votre solde

une grand partie de l'armee francaise pour rexecution de ce plan",

Panckoucke, IV, 99 sq. Waciwie na poziomie tej insynuacyi

stoi po dzi dzie Guyot, Directoire, 492: „ii (Bonaparte) est un

chef d'etat italien qui se menage dans la France une alliee".

(Str. 146 sq.). IKarol Woyda], Yertraute Briefe tiber Frank-

reich u. Paris im J. 1797, 1 (Ziirich, 1798, t. j. istotnie wrzes. 1797),

132 sq., 187, 226, 228, 323, II (marzec 1798) pass.; Woyda z gronem
emigrantów polskich w kwiet. 1797 wyjecha ze Szwajcaryi do Fran-

cy!; w Paryu stan 8 maja 1797; bywa tam duo w klubach i wy-

bitnych salonach.—O ks. Pradt w agencyi rojalistycznej paryskiej

1797, AIlonville, Mem., IV (1841), 200; o protegowanym przez atwo-
wiernego Carnota a zaprzedanym Anglii Cochonie, por. Wickham
do Grenyilla, Frib., 30 Apr. 1796: „Cochon, the new Minister of the
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police was the person from whom I received the papers that I traus-

mitted to you last year... he was then member of the Committee

of Public Safety... Cochon must be paid high, but he will do any-

thing and betray anybody for money".

(Str. 151). Mowa Dumolarda, 23 juin 1797: „si cet envahis-

aement (de Venise) n'est pas destine a faire dans Thistoire le pen-

dant du partage de la Po ogne", Repertoire hist. de la revol. franc.,

II, (Paris 1799), 50.

(Str. 152). Wyprawa Deiiiski: Kukie, Próby powstacze,

218 sq., 448 sq.—Desaix, Journal (1907), 47, najpierwsze jego wra-

enie przy wjedzie do Medyolanu wczesnym rankiem 27juill. 1797:

„nous rencontrames une compagnie de Polonais, en bleu fonce, en

pantalon, veste et bonnet a la polonaise".

(Str. 153). Trzy apologetyczne, na rzecz Bonapartego 1 Leo-

benu, listy Sukowskiego, Lettres ecrites de Tarmee d'ltalie, pierw-

szy .bez daty, moe samorzutny, dwa nastpne, Mombello, 26 juin,

Milan, 7 aot 1797, widocznie w bezporednlem porozumieniu

z kwater gówn, Saint-Albin, II, 81, 102, 126 sq.; s tu, 136 sq.,

niektóre zwroty o bezcelowoci propagandy rewolucyjnej w Niem-

czech i Austryi, przeciwne waciwie pojciom Sukowskiego, a no-

szce natomiast wyrane pitno myli a nawet stylu Bonapartego,

jakgdyby pod jego dyktandem: „(Bonaparte) entra en Aliemagne

en conquerant humain et non en propagateur; ii voulait diminuer

les moyens militaires de la maison d'Autriche et non Taneantir"';

por. ib., 172 sq., Sukowskiego Bssai commence sur les rapports de

Tarmee d'ltalift avec la France lors des adresses, gorce, te wi-

docznie zlecone mu przez kwater gówn, uzasadnienie prokiamu-

cyi Bonapartego i adresów armii woskiej z powodu 18 fructidora.

(Str. 156). Bonaparte do Dyrektoryatu, Morab., I juin: „les

Polonais inquietent beaucoup Tempereur../', Corr., N. 1853; Carnot do

Bonapartego, 10 juin: „rinquietude que (les corps polonais) jettent

en Aliemagne, nous avertit de 1'importance de leur conseryation;

ainsi... (ii faut) eluder toutes les propositions qui seraient faites

sur ce dernier article", Panckoucke, VII (1820), 124. O 300 legio-

nistach polskich w Mombellu, Sorei, L'Europe et la revol. fr., V
(1903), 175. Bonaparte do Berthiera, 8 juin: wysa Zajczka do

Brescii, 14 juin 1797: 1 bat. polski do Tortony, Corr. NN. 1895, 1919.

(Str. 157 sq.). Bonaparte do Dbrowskiego, au quartier gl.

de Montebello, 15 messidor V (3 juill. 1797): „Vous voudrez bien,

cit. gl., vous rendre a Reggio. Vous ferez partir de Bologne les

troupes qui sont necessaires pour qu'avec ce que vous y avez

deja envoye, vous ayez au moins mlle hommes a Reggio et que
vous puissiez executer tous les ordres que vous recevrez du Direc-
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toire Executif Cisalpin. Si le gl. de division Chabot est de retour

de Carava, vous serez sous ses ordres, sans quoi vous prendrez

en son absence le commanderaent de toute la division [dopis. rk
Bonapartego:] Salut, estime et amitie. Bonaparte" (oryg., j. w.).

Dokadna data przybycia Wybickiego do Reggia nie daa si
ustali; wzmianka Dbrowskiego w Pam. wojsk, leg., u upaskiego,
35, jakoby zasta go w Medyolanie w kocu maja, bdna; Barss do

Wielhorskiego, Pary, 7 czerw. 1797: „pienidzy tylko czekamy, by

Wam tam Wybickiego wyekspedyowa"; Wybicki zapewne wyjecha
z Parya w poowie czerwca, a przyby do Reggio w pocztku lipca

1797. Dbrowski do Weyktynowskiego (Sotyka), Reggio, 8 lip.: „Ode-

braem Twój list z projektem. Widzi mi si, e my Polacy tu bdcy
adnego projektu tej natury poda nie moemy, aby przeciwnicy

nasi mówi nie mogli, emy od tego lub owego dworu zaplaco

nymi jestemy... (podaje ogóln tre swej noty do Bonapartego,

j. n.)"; do Wielhorskiego, 8 lipca, wzywa go „dla wanych bardzo

interesów, tyczcych si nas w ogólnoci" [byli oni wtedy w sto-

sunkach najzaylszych; dopiero co wyda Dbrowski, Bologna, 22

czerw., forsztelacy dla Józ. Wielhorskiego, gen.-maj. w wojsku

naród., na szefa legii pierwszej]; do. Bonapartego, Reggio, 10 juill.,

posane przez Tremona [og. u Chodki, II, 29 sq.; odmianki in

fine, 32: „Tarbitre du sort de la Pologne" i „nous vous confions

notre destinee"j; do Berthiera, 10 juill. (zaczaic knpi powy-
szego pisma): „ . veuillez ...cooperr a la reussite d'une demarche que

Tamour de notre patrie nous dicte et que les circonstances actu-

elles commandent imperieusement. Nous joindrons cette nouvelle

marque de votre bonte a toutes celies depuis notre reunion en Ita-

lie"; 10 lip. Wielhorski wysany do Bologni; Wielhorski do D-
browskiego, Boi., 13 lip., o rozmowie ze St. Potockim.

Na niejasno pooenia w Reggio, w lipcu 1797, a tem sa-

mem i rozmaitych ])lanowa tamecznych, rzuca wiato arcydziwny

rozkaz dzienny Dbrowskiego, Reggio, 15 lipca 1797: „Z najwik-

szem serca mego ukontentowaniem donosz wszystkim w legiach

wspóbraciom moim i kolegom nastpujce, którem odebra, wiado-

moci z Wiednia: Zapewniaj nas, e obadwa dwory cesarsicie ugo-

dziy si midzy sob odstpi swoich zabranych krajów w Polsce

i e zapewne pracuj okoo zwrócenia tego Królestwa i postawie-

nia Polski w tyme samym stanie, w jakim znajdowaa si przed

podziaami, chcc zrobi truu dziedziczny dla pewnego ksicia

z familii ukoronowanej. Zapewniaj wraz, e Rzpita francuska

wdaje si w ten projekt i dopomoe, eby by uskuteczniony...

Zbieraj si w wielkiej liczbie Polacy na Wooszczynie w zamia-

rze wojowania za womo swojej ojczyzny; mundury ich s grana-
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towe, jako kolor narodowy... maj nadziej, e ich wspórodak D-
browski zczy si z nimi. Mio mi jest, spóbracia i koledzy, to

Wam donie, gdy teraniejsze i inne, które mam, wiadomoci
czyni nam pewn nadziej ryciego do miej ojczyzny powrotu".

Wie si z tern z jednej strony spóczesna korespondencya D-
browskiego z Sotykiem oraz nage wezwanie przeze Wiellior-

skiego, j. w., jakote myl ewentualnego ^bryknicia" z legiami

przez Albani; por. osobliw relacy Drzewieckiego, Pam., 95,

o wynurzeniu Chamanda, we P lorencyi, w kocu maja 1797, na za-

pytanie Manfrediniego o rzekomym zamiarze Dbrowskiego zdoby-

cia Toskanii: „Chamand (wtedy major I legii) wyrzek z ostrono-

ci, e do Korfu jedzi jeszcze przed wejciem w sub, bo si
to Francuzom marzyo, e nas morzem do kraju zbli... Zawadzki

tak sam odbywa podró. To byo dlatego tylko, eby si nie

sprzeciwia marzeniom starszych".

(Str. 160 sq.). Bonaparte do Dbrowskiego, uart. gl. de Mi-

lan, 25 messidor V (13 jnill. 1797): „J'ai vu avec plaisir, cit. gl.,

avec uelle promptitude vou3 avez retabli Tordre dans le departe-

ment de Keggio. 11 ne me vient de tous cótes sur les lógions po-

lonaiscs que des bons renseignements. J'espere. si les choses ne

s'arrangent pas, que vos deux legions figureront avec honneur

a Tarmee. En attendant, ordonnez qu'on les exerce surtout au ma-

niement des armes et aux differentes evolutions. Je vous salue.

Bonaparte" (oryg., j. w.; por. uamek tego pisma, pomieszany

z interpolacy pisma 17 juill., j. n., u Chodki, U, 33 sq., i w D-
browskiego Para. wojsk., N. 24)-

Berthier do Dbrowskiego, Mil., 13 juill.: „le gl. en chef or-

donne qu'il sera form un sixieme bataillon de la legion polonai-

se... charge le gl. Dbrowski... de la prompte execution du presont

ordre...", 14 juill.: „le gl. en chef me charge de vous prevenir, gl.,

que vous ayez a prendre sans delai des mesures, pour qu'aucune

gazette ou autre papier public tendant a porter le decourage-

ment dans Tarmee, a exciter le soldat a la desertion et a di-

minner Tenergie pour la cause de la liberte, ne sMntroduisent

parmi les troupes que vous commandez. II sait que nos onnemis

veulent encore employer cette manoeuvre, pour ebranler leur fid-

lit, mais le patriotisme du soldat, votre sagesse et votre sur-

veillance les feront echouer" [por. Bonaparte do Dyrcktoryatu,

15 juill: „Tarmee recoit une grand partie des joiiniaux... (de) Pa-

ris, surtout les plus manvais", Corr., N. 2014]. Bonaparte do Bert-

hiera, 14 juill., Corr., N. 2013: legia I do Bologni.

Bonaparte do Dbrowskiego, au quartier gl. de Milan, le

29 messidor (17 juill. 1797): „L'on est trnp satisfait de la tenue et
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de la bonne conduite de votre Legion, cit. gl., pour que tout le

monde ne s'eiiipresse pas a faire tout ce qui pourra vous §tre

utiie. Si les affaires se rompent, je vous rendrai quelques trou-

pes francaises et italiennes, pour forraer une division en ligne.

Quant a la demande que vous me faites de pouvoir nntrer au Con-

gres, vous sentez, combien cela est difficile. Les voeux de tous

les amis de la liberte sont pour les braves Polonais. Mais ii n'ap-

partient qu'au temps et aux destinees de les retablir. Bonaparte"

(oryg., j. w.).

Dbrowski do Bonapartego, Reggio, 18 juill.: „Le major

Tremo vient de nous reraettre {votre) reponse... Tespoir qu'elle

nous prósente, fonde sur Tinteret que vous daignez prendre

a nous, m'impose le doux devoir de me rendre en personne pres

de vous..."; do biskupa w Reggio [by nim, od 1735 do 1821,

Franc. -Maria d'P]stej, Reggio, 20 juill.: „j'ai recu votre lettre du

13 juill. et suis tres sensible au temoignage d'amitie que yous

m'y marqiiez. Je vous remercie aussi du cadeau que vous m'avez

fait [wino]: je le partage avec vos compatriotes et les miens, et

nous avons bu a votre sante. Je pars demain pour Milan..."

(Str. 163 sq.). Wie o przybyciu Kociuszki do Nantes po-

dana w gazetacli paryskich 11 juill.; o dojciu jej do Bologni,

Wielhorski do Dbrowskiego, Boi., 27 lip.; Dbrowski do Wiel-

horskiego, Med., druga poowa sierp.: „o Kociuszce bya baha
wiadomo, gdy ten wyjecha do Ameryki".—Groba wznowienia

wojny z kocem lipca: Bonaparte, Mil., 29 juill., Corr., NN. 2052—4;

arcyks. Ferdynand, Florenz, 29 Juli, Merveldt, Udine. 29 juill. 1797,

Luckwaldt, NN. 192—3.—Ignacy Rogala Zawadzki, syn Józefa chor.
owruc. i Maryi z osiów, nr. w Sokolnikach 1759, onaty z Ró
z Bielskich, f w Zalesiu pod Czoj;tkowem 1820. O Grabiskim, ni-

ej t. III. IV.—Ekspedycya Zawadzkiego z Medyolanu do Parya,

2 sierp.; Dbrowski do Dyrektoryatu, Mil., 2 aoiit (aprobowane

przez Bonapartego): „Les Polonais, apres Taneantissement de leur

patrie par les usurpateurs, ont mis toute leur confiance dans la

France pour son recouvrement. Ceux qui ont recouru a sa pro-

tection..., ont eu la permission du gouvernement francais pour se

reunir en corps, afin de travailler indirectement a la regeneration

de leur patrie. Rassembles au nombre de 6000 h... ils reclament les

genereuses promesses de la France, pour leur indiquer irrevocable-

ment la route qui les conduirait au bout de leur destine et de

leurs intentions patriotiques'*; do Petieta, 2 aotit (z kopi powy-
szej odezwy): „...daignez plaider notre cause, elle est celle de

16 millions d'hommes libres opprimes, elle est sous bien des rap-

ports celle de la Republ. franc...".—Ekspedycya Niemojewskiego,
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z Medyolanu do kraju, 9—12 sierp.; Dbrowski do Mniewskiego,

Med., 12 sierp., z serdecznym apelem do zgody; wcieky odpis Mniew-

skiego do Dbrowskiego, Drez., 2 wrze.—Bonaparte do Berthiera,

4 aoilt: „le quart des places d'officiers des deux legions polonai-

ses sera... occupó par des Francais... vous ecrirez au gl. Zajczek
a Brescia", Corr. N. 2069.—Wybicki do Wielhorsklego, Medyol.,

pocz. sierp.; Dbrowski do tego, 9 sierp.: „Bonaparte nie przesta-

je nam by sprzyjajcym. Prezentowa mnie posowi genueskiemu
(Ruggieremu) i kaza si z nim uoy wzgldem wojska auxyliarnego,

którego sobie mie yczy. Ju stana midzy nami ugoda na 1 tym-

czasowo batalion. Konwencyi tej (warunki) s daleko podctilebniejsze

poyteczniejsze, nieli z Cyzalpinami [por. Corr., N. 2055].

Wszystko nam idzie jaknajpomylniej", do Chamanda, 9 sierp.,

o ekspedycyach Niemojewskiego i Grabiskiego; Wybicki do

Wielhorskiego, poowa sierp., 24 sierp. 1797.

(Str. 169). Rossel, Hist. du patriotisme francais, 6 t. (Paris,

Lacombe, 1769; czsto w zbioraci polskich XVIII w. spotykane;

egz. bibl. uniw. warsz. pociodzi „ex biblioti. arcis Ossolinensis");

tu, I, zwrot dziwnie, jak na ówczesn dob pokojow Cioiseula,

proroczy wzgldem wojen rewolucyjnycli po wierci wieku: „Tor-

gueil du cosmopolitisme... s'efforce a substituer a Tamour pour la

patrie, le titre fastueux du citoyen du monde et un pompeux eta-

lage d'humanite..., atome d'une espece snguliere, ii se separe de

la masse commune... Notre nation recoit tous les peuples dans

son sein, les charme par ses manieres,... mais ose-t-on a*^*aquer

Injustement ce peuple si doux, si humain, si poli, bientOt U de-

vient terrible et redoutable, ii ne connalt plus d'autres interets

que celui... de la patrie... que TuniYers tremble (aiors; a la vue

de nos preparatifs, que tout citoyen soit soldat, et que tout sol-

dat solt un heros". Por. Polak patryota, dzieo peryod., 4 t.

(Warsz., 1785); Myl Tow. patryot. (1785); odtd waciwie utaro si
to sowo w uyciu pospolitem [jeszcze u Stryjkowskiego w tern

znaczeniu „ojczyc", por. Linde, Sownik, III (1857), 525, IV (1858),

64]; std nastpnie przejta nazwa Dzienn. patryot. polityków we
Lwowie. — Osobiiwszy zbieg pierwszej strofy wiersza Krasickiego,

powstaego okoo 1774 i wyrytego w sali gównej Szkoy kadetów

warsz., „wita mioci tochanej ojczyzny", a ostatniej strofy

wiersza Rouget de Lisia, Chant de guerre du Rhin (t. zw. potem

Marsylianki), powstaej 1792, „Amour sacre de la patrie"; por. [Ki-

ciski], O franc. pieniach ludu, Tyg. pol., I (1820), 43.

(Str. 171). ao piewu Bogurodzicy przez legionistów, we

Woszech, Drzewiecki, Pam., 84; pochodzenie niewtpliwie niemiec-

kie tej pieni, odniesionej zwykle do XIII w., por. Hipler, Untersuch.
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uber d. alteste poln. Marienlied, Ztschrft f. Gesch. Flrmlands, XI,

wedle do pónego zreszt kancyonau; lecz moe praródo tkwi duo
wczeniej, a gdzie w zwrotkach Ludwigsliedu, najstarszej pobonej
pieni bojowej Franków IX w., „lioth frono, Joh alle saman sungun, Ky-
rie eleison". Ulubiona piosenka wojskowa „Daj nam Boe docze-

ka tej pory, By do ataku nachyli propory... Cieszy ten odgos
Koron i Litw, I mie bdziemy z Moskalami bitw,... Idziem ju,
Matko, niosc swoje ycie, Pragnc ocali Twe i nasze bycie" itd.,

wedle odpisu z XV'III w. „uoona w obozie ks. Poniatowskiego
1792". Deprymujce odmiany piosenki „Idzie onierz borem la-

sem", w Pam. sandomier., II (1830), Ul sq.: „Teraz niemam pro-

stej somy, Rozdzióbi mnie kruki, wrony... Lepiej w domu cepem
bucha, Ni na wojnie kuli sucha. Lepiej w domu pugiem ora
Ni na wojnie szabl dosta" itd.

(Str. 172). Pie legionów: liczne i wietne pieni wojenne

rewolucyjne francuskie, Chant du Rhin (Marseillaise) Rougeta,

Chant du depart (ulubiona Bonapartego, nucona przeze, zwykle

bardzo faszywie, jeszcze za cesarstwa) i Chant du retour (po-

wstaa wieo wanie, 1796) Chenier-Mehula, i wiele innych, wy-
woay naladownictwo powszechne, nawet ród koalicyi. Wtedy te,

na zamówienie wiedeskiego kanclerza nadw., hr. Sauraua, napisa
(przejwszy stary chora francuski na cze Ludwika XIV. Grand Dieu

8auvez le roi, z muzyk Lulliego, przejty wprzódy jeszcze,

1743, w Anglii, przez Carey-Handla) jezuita Haschka hymn au-

stryacki Gott erhalte, skomponowany przez Haydna, odpiewany
po raz pierwszy na urodziny ces. Franciszka w teatrze Hofburgu

12 lut. 1797, i niezwocznie, tego roku, tomaczony i wydany
w Krakowie w jzyku polskim, przez bibliotekarza Akademii ja-

gielloskiej, Jacka Przybylskiego, por. wyej, t. I, 217. Bonaparte

do paryskiego konserwatoryum murycznego. Mil., 26 juill. 1797,

Corr., N. 2042: „de tous les beaux-arts la musiue est celui qui

a le plus d'influence sur les passions, celui que le legislateur doit

le plus encourager. Un morceau de musiue morale et fait de

main de maitre touche immanuablement le sentiment et a beau-

coup plus dMnfluence qu'un bon ouvrage de morale".

W zapisce, na czele Listów, raport, i rozkaz, w jz. pol. ga
Dbrowskiego... od 8 list. 1806 w Poznaniu do 15 lut. 1807 w Gnie-

wie, dyktowanej widocznie przez Dbrowskiego okoo 1808 i opatrzo-

nej wasnorcznemi jego poprawkami, znajduje si, przy opisie wjaz-

du Dbrowskiego z Wybickim, 6 listop. 1806, do Poznania, taki

ustp: „Po wszystkich ulicach (Poznania) daa si natychmiast

sysze znana w Polsce piosenka: Marsz, Marsz Dbrowski, etc,

któr zrobi pan Wybicki wtenczas, gdy w roku 1797 pierwszy raz
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wojsko polskie w Reggio we Woszech obaczy. Ten cnotliwy

i zewszechniiar godny m jakgdyby wieszczym duchem przepo-

wiedzia, e Polacy po dugiej nareszcie kolei nieszcz zagrani-

c, gdzie krew i ycie wicili dla sprawy ojczyzny, powróc
z chwa do kraju temi samemi drogami, które im niegdy do

opuszczenia onego przemoc wskazywaa...". Najpewniej pierwsze

strofy powstay w Reggio w lipcu, cao w Medyolanie w po-

cztku sierpnia 1797.

Tekst najlepszy u Finkla, Pie leg. (1894), z autografu Wy-
bickiego, lecz oczywicie nie pierwotny: istniej liczne waryanty,

zawise widocznie od tego, czy przed, czy po Campoformio; np.

„da nam przykad Bonaparte" (przed), i „da" (po); „jak zwyci-a mamy" (przed), i .jak si broni" (po), itp. Co do melodyi,

uchyli naley bdn tradycy, przypisujc j Ogiskiemu, na
podstawie wzmianki w jego Mem., II, 301: „la marche quo j'avais faite

pour les legions polonalses"; por. Ogiski do Dbrowskiego, 28 kwiet.

1797: „posyam marsz dla legionów polskich", Smoleski, Emigr,

pol., 41. Otó, jak susznie zauway Poliski, Dzieje muzyki pol.

w zarysie, 181, nie moe to wcale dotycze póniejszej pieni le-

gionów, która jest nie marszem, lecz ma/airkiem: poprostu Ogiski
przysa w kwietniu 1797 jaki marsz, który pewnie kapela legio-

nowa grywaa nieraz, lecz który nic nie mia wspólnego z po-

wsta w lipcu—sierpniu 1797 pieni, pod któr Wybicki podo-
y nut atwego dla polskiego ucha mazurka, bd wprost ludo-

wego, bd te pochodzcego z ulubionych melodyjnych kupletów

wystawionej 1794, w przededniu i podczas insurekcyi, tak popular-

nej wtedy w Warszawie i kraju opery Jana Stefaniego, Krakowiacy
i Górale. Por. Finkel, Tyg. 111. (1911), N. 4; Hajdecki, Czas (1912):

N. 594, z bdnemi zreszt wnioskami; doniesienia w aktach gu-

bern. lwów., 1798, o Dbrowskischer Marsch", NN. 1739, 1886, 2011,

2104, 2518, 2534, Askenazy, Kur. Warsz. (1913), N. 87. Twierdzenie

Korzona o rzekomein powstaniu pieni dopiero w lut. 1799 i jego

polemika z Finklem, Tyg. 111. (1906), N. 11, (1911), N. 1, upada.

Smolarski, Pie leg. (1912), Orowski, id. (1913), bez wartoci.

(Str. 174 sq.). Sukowski do Bonapartego, Mil., 30 aout,

„]'employais les 8 jours qui s'ecoulerent depuis Yotre depart,

a m'initier dans les differents genres d'observations dont vous

avez compose ma tache..." (prowadzi osobicie „surveillance de

police sur les lettres et les courriers", zacza intercepty); 5 sept.

1797, Panckoucke, IV (1819), 123, 137 sq.; Bonaparte do Sukow-
skiego, Passar., 10 sept. o ukryciu portfeli, Schuermans, Itinór. de

Napoleon, 66.—Pomys przekupienia Bonapartego: Cobenzl do Thu-

guta, Udine, 30 sept., Luckwaldt, N. 269; o wczeniejszej ofercie

250 tys dusz w Niemczech, czynionej mu w Grazu przez Galla,
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w kwiet. 1797, Campagii. d'Itali«, Corr. XXIX, 250; por. relacy
Drzewieckiego, Pam., 156, e w protokóach Deputacyi paryskiej,

pokazywanych Kniaziewiczowi po przybyciu jego do Parya, asy-

stujcy mu Drzewiecki sam wyczyta o ,delegacyi w interesie

kraju do (Bonapartego), ofiarowano mu jako nagrod starostwo

binocerkiewskie".—Zamach frnctidora, 4 wrze.; wiadomo o nim
nadesza do Passarlana 11 wrzenia 1797.

(Str. 180 sq.). Bonaparte do Talleyranda, Passar., 7 oct.,

Corr. N. 2292: „du triomphe a la chute ii n'y a qu'un pas". [Caa
bdna krytyka rokowa passariaskich Bonapartego przez Guyota,

Direct. et la paix, ley w bdnej tezie Luckwaldta, (200)1. Traktat

campoformijski, 17 oct. (podp. w Passarianie z 17 na 18 o 1 po

pónocy), § 1.- ....ii ne sera donn aucun secours ou protection, sojt

directement, soit indirectement, a ceux qui voudraient porter pre-

judice a i'une ou a Tautre des parties contractantes", § 14: „les deux

parties ...s'engagent ...a contribuer de tont leur pouvoir au main-

tien de la tranuillite interieure de lenrs etats respectifs", § 16:

amnestya dla „tous les pays occupes", § 20: „ii sera tenu a Ra-

stadt un congres uniuement compose des plenipotentiaires de

Tempire germaniue et de ceux de la Rep. franc.", Neumann, Re-

cueil, N. 14.

(Str. 190 sq.). Nastrój Warszawy: por. t. I, 205, 218 sq. Ma-

rya Radziwiówna (pasierbica Maachowskiego, póniejsza Wincen-

towa Krasiska) do Anny Sapieyny, Warsz., 18 grud. 1796, o przy-

wiezionym przez Sosnowskiego z Petersburga licie uwolnionego

Kociuszki do pani Konarskiej, z cennemi upominkami; list do Bac-

ciarelcgo, z Warsz., 21 grud. 1796, o powszechnym entuzyazmie

dla Pawa i Rosyi, De Pule, Stanisaw-August w Grodnie a Litwa

1794—7 (1871), 191 sq. — Do stanowiska Maachowskiego, por. pisma

jego do Igti. Potockiego, Plorencya, 18 padz. 1793, 1 mar. 1794:

..dokadniejszego mnie owiecenia czeka bd", uchylajc si od

udziau w insurekcyi; do Maryi Radziwiówny, 24 wrze., 6 list.,

27 grud. 1794. O wydaleniu go z Warszawy przez wadze pruskie,

Radziwiówna do Anny Sapieyny, Warsz., 3 kwietn. 1797, Fal-

kowski, Obrazy, i (1877), 107.

(Str. 194 sq.). Datki polskie na potrzeby armii austr., og.

w Wien. Ztg. i Gaz. Krak. (1796—7), pass. Wachlied d. lemb. Biir-

ger (Lemb., Jan. 1797); Piller, kapit. strzel.. Porzdek strzelców

lwowskich (Lwów, 14 maja 1797); Ks. Antoni Lukas, katecheta

c. k. szkó norm. w Lwowie, Mowa do obyw. st. m. Lwowa na

dzie uroczystego powicenia patryotycznych chorgwi, 23 lip.

1797 (Lwów, 1797): „posuszni, wierni... (macie) powaenie od

zwierzchnoci, czczenie od szlachty 1 pospólstwa... na pierwsze

skinienie Monarchy... bdziecie na marsowem polu laury zbiera...
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dla obrony Ojczyzny"; oferta Berka Joselowicza do gubernatora

galie. Gaisrucka, Lemb., 15 Sept. 1796, o wystawieniu .Galizisches

Judencorps", w 6 — 8 tys., przeciw Bonapartemu, odrzucona przez

Hofkriegsrath. por. Kipa, w Przew. nauk. i lit. (1914), 538 sq. O nie-

szczególnej ochocie ówczesnych ochotników nawet w Wiedniu,

wiadczy pocieszna relacya Kotzebuego, Selbstbiogr. (Wien, 1811), 127,

e jego patryotyczn opera na ich cze, 1797, zostaa uznan „fiir

eine Persiflage auf d. wiener Preiwilligen" i zakazan przez cenzur
wiedesk; por. nieco póniejsz relacy Roverea, Mem., III

(1848), 81 sq., 88, jak w Czechach, w Napagedlu u Cobenzlów,

oglda ochotników czeskich, prowadzonych przeciw Bonapartemu:

„les jeunes gens (furent) rassembles un mSme jour dans les chefs-

lieu... on chercha en vain a les emouvoir par des pathetiues ex-

hortations... ii faliut donc secourir a la voie ordinaire... ils enon-

cerent sourdement le voeu et Tespoir de trouver bientót un iibe-

rateur. Je vis partir (de Napagedl) un transport de 52 de ces pre-

tendus volontaires, lies denx a deux pour §tre conduits a leur de-

pDt... A la legion de Bohem qui montrait peu de bonne volontó

un bataillon de Moravie, apres avoir fait feu sur ses officiers,

s'tait debande en s'appropriant armes et munitions, et 600 de ces

mutins ayant elu un des leurs pour chef, parcouraient le pays

entre Hraditch et Olmfltz et commencaient a y mettre les chateaux

en contribution'-.

(Str. 195 sq.). Czartoryscy w Petersburgu: ks. Adam do ojca.

Pet., 20 juin, 23 oct., 28 dec. 1795, 15 janv., 13 fevr. (o bliskim lu-

bie modszej Czetwertyskiej Maryi z Naryszkinem), 18 mars, do

siostry, ks. Wirtemberskiej, 25 mars 1796; por. jego Mem. et corr.,

1.(1887); Sborn. XVI (1875); o stosunku Czartoryskiego z W. Ks.

Elbiet, Askenazy do Semiowskiego, 7 wrze. 1916. og. w Goos
Minuwsz. (listop. 1916), 211 sq.

(Str. 204 sq.). Zawadzki do Dbrowskiego, Par. 16, 21, P. S.

22 sierp. 1797. Barss do Dyrektoryatu, 24 aot, o wzmocnienie le-

gii. Parandier do Talleyranda, Dresde, 14 aout, o samozwaczych
zachtach Bonneau, z dodatkiem „que les marechaux de la Diet,

Sapieha et Maachowski, ont donn des blanc-seings" [in margine

rezolucya Reubella, 2 sept.: „exiger de Bonneau de s'expliquer net-

tement sur ce qu'on dit de lui dans cette depeche"J; Bonneau do

Talleyranda, Not, 3 sept., Explications, 4 sept.: „je n'ai jamais eu

Taudace coupable de... compromettre le gouvernement... Ce qu'ils

font (Polacy), ils le font entierement pour leur cnmpte... c'esl ce

dont ii ne sera pas permjs de douter, en lisant la lettre que m'a

adressee a ce sujet le marechal Maachowski": do. fikcyjny list

Maachowskiego do Bonneau, „Biaaczew, ce IS juill. 1797" [data.
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jak i cay list. wpisane obc rk na blankiecie, na kiórym tylko

podpis .Stanisaw Nacz Maachowski, mar, de la Diet" jest au-
tentyczny; og. u Chodki, II, 353 sq., b. d.]; zezn. Mich. Kochanow-
skiego, przed Baumem, inkwirenteni ausiryackim, i Bachmannem pru-
skim, Krak., 24 Nov. 1798, szczegóowo opisuje spraw wypenienia
tego blankietu przy wasnym swoim i Barssa udziale: „Barss... obligo-

wa tylko, abym w czasie zawiadczy przed Maachowskim, i on
tylko dla gwatownej potrzeby odway si uy imienia jego".

(Str. 206 sq.). Dbrowski do Bonapartego, Bologne, 27 aoilt:

o wiadomociach z kraju i wtargniciu Deniski do granic austryac-

kich; Bonaparte do Dbrowskiego, au uartier gl. de Passariano,

le 27 fructidor V (13 sept. 1797): „Je recois avec plaisir, cit. gl.

les renseignemcnts que vous ma donnez sur vos compatriotes de

la Valachie. Je crains bien qu'ils ne se soutiennent pas long-

temps. Yeuillez. je vous prie, me faire passer exactement les nou-

velles que vous pouvez recevoir. Bonaparte" (oryg., j. w.); do Des-

solla 15 sept., o marszu legii Dbrowskiego do Mestre; do D-
browskiego, au quartier gl. de Passariano, le 30 fructidor V (16

sept.): „Je vous fais passer, cit. gl., Tetat que vous m'avez en-

voye. Je vous previens que vous allez recevoir de Tetat major
Tordre pour partir et rejoindre Tarmee active avec votre legion.

Bonaparte" (j. w.); Berthier do Dbrowskiego, Mestre, 17 sept.:

(wasnor. rozkaz wymarszu z legi 22 wrze., wzicia po 60 adun-
ków; ,arrangez-vous de manier a arriver e plus promptement
a Mestre".

(Str. 207). Sarrazin, anc. chef d'etat maj. du gl. Bernadett,

Confession du gl. Buonaparte (Londr., 1811), 249, opowiada jako wia-
dek naoczny, podczas rokowa w Udine, przed samym przewrotem

fructidora, wic wrze.-padz. 1797: „un jour oii ii (Bonaparte) etait

environne d'une soixantaine de personnes, parmi lesquelles se trou-

yaient les generaux Priant (wtedy dowódca 5 bryg. w 3 dyw. Ber-

nadetta), Mireur (dow. 6 bryg. ib.), Yictor (dow. 8 dyw.) etc, ii

developpait son plan pour rendre .a liberte, a la Pologne que les

trois puissances du nord s'etaient partagee; ii divisait son armee
en cinq corps, ...ii supposait avoir a ses ordres 150.000 hommes".

Jakkolwiek Sarrazin, jako zdrajca, nie jest wiadkiem wiarogod-

nym, relacya powysza, tak sprecyzowana, godna jest uwagi.

(Str. 208 sq.). Dbrowski do Bonapartego, Bologne, 17 sept.:

(o przyjedzie Maachowskiego i 20 posów sejmowych) „ils se re-

unissent... pour pouvoir sous vos auspices protester devant toute

TEurope... Votre gloire leur servira d'egide, et si vous les prote-

gez, ils sont sftrs de reussir..."; id., 17 sept.bis [w obszernym tym
wywodzie jest zwrot: „vou8 m'avez permi de vous communiquer
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mon plan en cas de guerre. Je prends la liberte de vous le com-
muniuer", lecz ciekawego tego planu-zacznika brak w aktach];

Mestre, 28 sept., o sweni tu przybyciu {Z7 wrze.) z legi w 3000 ludzi;

6 oct.: „je vous envoie le gl. Kniaziewicz, envoye par les patriotes

polonais, qui desirerait vou8 entretenir un instant sur Tetat et la

situation des affaires de la Pologne. Daignez lui accorder un mo-
ment d'audience"; 7 oct., prosi o zczenie obu legii.

(Str. 209 sq.). Cobenzl do Thuguta, Udine, 4 oct. 1797: „(Bo-

naparte) dit (na konferencyi 3 padz.) que d'apres son opinion

a lui, la France devrait se desister de toutes ses prtentions en

AUeniagne, si nnus voulions remettre la Pologne dans Tetat ou

elle a ete avant le partage... II demanda a mr. le cte de Cobenzl,

s'il Youlait faire mettre au protocole que pnur sa part Tempereur
consentait au retablissement de la Pologne. ...Toute eette digres-

sion, suit de la fougue de Bonaparte, est une de ces choses qui

lui echappent", Luckwaldt, N. 275; por. Talleyrand do Bonapartego,

16 sept. 1797, Panckoucke, IV, 213 sq.

(Str. 210 sq ). Misya Kniaziewicza: papiery Kniaziewi-

cza i Kosseckiego; Zaleski, Karol Kniaziewicz, Rocznik Tow.

Hist.-Lit. w Paryu (1867), 2 sq.; Witwicki, Notatki z Montmorency,

1834^, Kron. Rod., XII (1884), 453 sq.; Drzewiecki, Pam. (1891) pass.;

Kniaziewicz, w towarzystwie Tremona i Drzewieckiego, wyjecha
z Mestre do Passariana 7 padz. [tego dnia jednak Bonaparte by
w Udinie, wbrew mylnej informacyi Scbuermansa, Itiner., 67, por.

Luckwaldt, N. 281]; audyency mia bd 8 [tego dnia, pominitego

w Itiner., j. w., Bonaparte b^^ w Passariano, Luckwaldt, N. 287],

bd te prawdopodobniej 9 padz. [tego dnia przybyli tam Au-
stryacy, wzmiankowani w relacyi naocznej Drzewieckiego, 65, ci-

sej co do chwilowego w tym wanie dniu zerwania rokowa przez

Bonapartego, Luckwaldt, N. 289, cho niecisej co do innych szcze-

góów, np. rzekomej obecnoci Desaix, który wyjecha ju 19 wrze.];

opis samej audyencyi: Dbrowski ze sztabem do patryotów polskich

w Paryu i Polsce, Mestre, 22 padz.; Wielhorski do Wybickiego,

koniec padz.: „Wrócili z Udina od Bonaparty Kniaziewicz i Tremo.

Bonaparte po kilka razy pyta: „gdzie jest Maachowski, którego

przyjazd mnie tyle razy obiecywali?" ...Bonaparte dowiedziawszy

si, e legie niepatne, z kasy swojej kaza da 20 tys. liwrów...".

(Str. 212 sq.). Bonapartego wstawiennictwo za Kotajem:
Delacroix do Bonapartego i Clarka, Par., 6 juill., z poleceniem

wizionych „deux hommes celebres", Kotaja i Piatolego; Ciark
do Galla i Merveldta, Udine, 19 juill., ogranicza si do wyraenia
„tout Tinteret qu'inspireaugouvernement francais (leur) captivite";

jednoczenie Thugut do Clarka, Vienne, 12 aoilt. z gotowoci wy-
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puszczenia zamiast Polaków, trzech Francuzów, (Lafayette, La-

tour-Maubourg, Bureaux de Pusy), Panckoucke, IV, 55 sq., 98, Vii,

165; danie uwolnienia Kotaja i Fiatolego, w memoire Bona-

partego, Passariano, 15 oct., przez jego sekretarza, Perreta, posanem
Cobenzlowi do Udine; Cobenzl do Thugiita, 18 oct. 1797: „je refu-

sai d'accepter... j'ajoutai que Kotaj avait ete le Robespierre de

la Pologne", Luckwaldt, 473; pismo Kotaja do Talleyranda,

Jo(sephstadt) 1 fevr. 1798, Kw. hist., XII, 841.

Dbrowski wezwany do Bonapartego do Passariana, 16 padz,;

audyency mia 17; opis jej w relacyi Dbrowskiego, 22 padz.

j. w. O „niesprawiedliwoci" Bonapartego, pono o Józefin, wzgl-
dem Wielhorskiego, por. relacy Kniaziewicza, Kron. rod., XII,

454: „gdy Wielhorski mia zosta szefem 1 legii, (Bonaparte) rzek
do niego z cierpkoci zazdrosnego kochanka: „Wiem, e WPan
umiesz by przyjemny w towarzystwie kobiet, ale nie znam jeszcze

jego talentów wojskowych"; by moe jednak wpyn tu wrogi

Wielhorskiemu Sukowski; zdaje si te, e sam Dbrowski swój

popr^zedni fortrag wiosenny na Wielhorskiego odmieni teraz na

Kniaziewicza.

(Str. 215). Polacy a upadek Wenecyi: o uprzednim udziale

Sukowskiego, posanego z rozkazem Bonapartego do Hilliersa, Milan,

13 mai, wzgldem zajcia Wenecyi, por. wyej, 124; Sukowski do

Bonapartego, Venise, 17 mai 1797: „c'est... a Felan de 1'esprit revo-

lutionnaire que nous devons la reddition de Venise; ce germe pre-.

cieux fut le principe de nos succes, en paralysant les moyens de

nos ennemis", Panckoucke, Corr. ined., III, 235 sq., przedr. u Saint-

Albina, II, 161 sq., bez daty; o udziale batalionu legii polskiej

w ostatecznem umierzaniu Wenecyan, raport majora Urbanow-

skiego do Dbrowskiego, Wenecya, 15 padz. 1797.

(Str. 216 sq.). Bonaparte do DessoUa, 18 oct., Corr. N. 2310:

wyprawi Dbrowskiego z legi do Ferrary. Spotkanie legii w marszu

z Bonapartem, Drzewiecki, 67, zapewne 27 padz. Adresy do D-
browskiego od batalionów legii II, Mant., 25 padz. i 1 list„ Med.

28 padz., od legii I, Ferr., 4 list., Chodko, II, 38 (z myln dat i opu-

szczeniami). Dbrowski ze sztabem do patryotów w Polsce, 31

padz.: „wysyamy do Was umylnie naszego i Waszego zaufania

godnych ob. Wasilewskiego i Ropelewskiego... Po pokoju... zostaje

nam podchlebna nadzieja, e (Bonaparte), ten bohater, który or-

em i piórem losy narodów stanowi, który najskrytsze tajemnice

rzdu francuskiego zna i decyduje, jakie jeszcze ukryte wzgldem

Polski w swym systemie zachowa widoki. Nasze legiony chce

mie polskiemi..."; do Maachowskiego, 31 padz. 1797: „...pragniemy

wróci do Polski rzdnej, do jakiej pod swoj lask grunt rzucie...".
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(Str. 219 sq.). Wielhorski do Bonapartego, Milan, 10 nov.: „ce

D'est qu'autant que Tesprit national sera entretenu dans nos le-

gions et qu'e]les seront nourries de Tespoir de recouvrer leur pa-

trie, que nous pourrons repondre de eur exlstence, de ieur bonne
conduite et de leur discipline..."; Dbrowski do Bonapartego, Mil.,

13 nov. 1797: „nous desirerions avoir aupres de vous a Rastadt un
de nos compatriotes, choisi dans nos Legions, qui pourrait comme
militaire etre attache a votre etat-major"; 13 nov.i'is: „votre pro-

tection nous y a soutenus, votre depart nous perdrait..."; 13 nov.ter

(niedorczone).

Umowa z Cyzalpln: pierwszy rzd konstytucyjny cyzal-

pisk, wedle konstytucyi 8 giug. 1797: Dyrektoryat, z prezyden-

cy »per torno": Serbelloni, Alessandri, Moscati, Paradisi, Containi
— Costabili, sekretarze Sommariva i Canzoli; min. wojny Ambr.
Birago, j w., 294, potem Vignolle, wreszcie Bianchi d'Adda; min.

skarbu Ricci, spr. zagr. Testi, poJicyi Porro. Konwencya Dbrow-
skiego z Dyrekt. cyzalp., iMil., 17 nov. 1797, Chodko, II. 40 sq.,

art. 1=§ I konwencyi styczniowej, j. w. 79, 82, 293. z podstawie-

niem Cyzalpiny zamiast Lombardyi; art. 2=§ 2, z dodatkiem „la

couieur des uniformes de chaque bataillon, le cod penal mili-

taire sera conforme (zamiast „se rapprochora le p us possible")...

aux reglements militaires polonais; ledit cod sera imprime et

publie"; art. 3=§ 4; art. 4 o artyleryi—nowy; art. 5=§ 3, z opu-

szczeniem „contre-epaulettes" lomb., oraz z zamian „cocarde

francaise" na „cocarde nationaie de la republique (cisalp.)", lecz

natomiast z umylnem wzmocnieniem wzmianki o Francyi: „com-

me alliee et amie de la rep. franc., dont la Pologne attend sa re-

generation" (zamiast pierwotnego sabszego „protection des na-

tions libres"); art. 6=§ 5, z opuszczeniem „approuves et signes

par le gl. comm. en gl. en chef, a z dodatkiem o dopuszczeniu

74 oficerów cyzalpiskich jedynie w „nouveaux bataillons"; artt.

7 i 8=§ 6 rozwinity w szczegóach; art. 9 o ratyfikacyi przez

izby odpowiada § 10 o ratyf. przez Bonapartego; styczniowe

§§ 7—9, o pierwszych krokach organizacyjnych, oczywicie od-

pady. Yignolle do Dbrowskiego, Mil., 27 nov. o zawieszeniu tej

konwencyi listopadowej, por. Chodko, II, 43; Wielhorski do D-
browskiego, Med., 22 list., 16 grud. 1797, 14 stycz. 1798, o ze
woli rzdu cyzalp. dla legii. [Wybicki], Lettre d'un Polonais

repres. d. villes en 1791 et membre du gouv. provis. de la dern.

revol. de Pol., au cit. N. N. membre du corps legisl. de la Rep.

cisalp. (druk, Mil., janv. 1798), por. Listy znak. Pol. wyjan. hist.

leg. (1831), 127 sq.

(Str. 224). Bonaparte wyjecha z Medyolanu 17, stan
w Rastadzie 25 list., bawi do 2 grud. 1797; por. Posselt, Europ.
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Annalen, II (1798), 283, Verzeichn. d. in Rastadtbefindl. Gesandtchafts-

personals: „...Burger Sukowski, von. d. poln. Familie dieses Na-

mens, Adj. d. Gis. Buonaparte".

(Str. 227 sq.). Malta: dochody Zakonu w Polsce, obliczane

pod koniec nominalnie na 31 tys., w istocie znacznie wysze; por.

Bertola, Vita del march. Sagramoso (Pavia, 1793); depesze

petersburskie Litty, ed. Byczkow-Wiazemski, Sborn., II; Boisge-

lin. Malte ancienne et modern, ed. Portia de Piles, III (Par.,

1809). Mordwinow do Osterraanna, Yenise, 24 mai 1792: „dans

son dernier voyage a Rom le pce Poniski s'entretint

avec le pce de Rohan, ambassadeur de Malte, ...et sur ce qu'il

apprit de la situation critiue oii cet ordre se trouve par

la revolution actuelle de la Prance, qui fait craindre la sup-

pression des prebendes dans ce royaume, et que, pour s'en dedom
mager, Malte pourrait recourir a 1'Angleterre, le pce Poniski lui

proposa de preferer notre august Cour a toute autre... Le pce Ro-

han... approura ces observations... Le pce Poniski a son arrivee

ici m'en parl(a)... Tout ce projet fut combine entre Tambassadeur

pce de Rohan, qui est ici avec la psse de Carignan sa niec, le mini-

stre de Malte, mr. de Colleoni, et mol... (ils) tacheront par leurs

insinuations (a Malte) a disposer les esprits pour nous prefórer

a rAngleterre". Konwencya rosyjsko-maltaska, Pet., 15 janv. 1797,

cztery §§ tajne o dochodach zakonnych polskich; z r^tyfikacy jej

18 aout 1797, wraz z oddaniem Pawowi protektoratu nad Zako-

nem, wysany z Malty do Petersburga, z misy nadzwyczajn, „le

chevalier Raczyski", Boi&gelin, Malte anc. et mod., 119 sq.—O ro-

syjskich widokach na Egipt, por. wyej, 259 sq., t. I, 35, 161.—Leib-

nitii de exped. aegypt. regi Pranciae propon. justa dissertatio,

§ 45: „Pranciae regi foedus cum... Polono ineundum", Werke, II

(1864), 368 sq.

(Str. 229). azowski: jego Observat. sur. Tótat pres. de la

Turquie et sur (ses) rapp. polit... avec la Republ. franc., 4 janv.

1798, Kukie, Kwart, hist., XXXT (1917), 143 sq.; Skakowski, Po-

onais en Egypte, (46), O kok. leg., 236 sq.; Jonquiere, Bxpedition

d'Egypte, I, 148; Roux, Origines de rexp. d'Egypte, 313 sq.

(Str. 231). Dbrowski w Romagni: wzicie twierdzy S. Leo

7 grud. [o wizionym tam za dysput teologiczn ydzie polskim,

uwolnionym przez Dbrowskiego, Drzewiecki, Pam., 72]; Porestier,

Cattolica, Grabiski, Cesena, 19, Biaowiejski, Zabocki i Kniazie-

wicz, Rimini, 20 grud. 1797, ofiaruj swe gae miesiczne na wy-

nagrodzenie poszkodowanych mieszkaców; wejcie do Pesaro

2 stycz.; Gazetta di Pesaro, 3 genn. 1798, N. 1: „ieri son entrati

ella nostra citta due mila granatieri Polacchi, tutti allegri e eon

Napoleon a Polska II. 21
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aria contenta, pieni delie migliori disposizioni per noi. Nel mo-

mento in cui ii popolo a veduto ii generale liberatore Dbrowski,

mille evviva e ringraziamenti furono uditi, ed e inespriniibile

Tallegrezza colla quale fu ricevuto. Tal corpo di truppe e compo-

sto di bellissimi uomini e di soldati veterani delia liberta, e re-

gna in esso ottima nondotta e disciplina..." [naley skreli prze-

sadne, skro niekrytyczne i niewaciwe biadania Skakowskiego,

Kwart, hist., XXXI, 329 sq., z powodu rzekomych zbrodni legiono-

wych podczas tej ekspedycyi]; mgr. Arezzo, delegato apost. delia

Marca, do watykaskiego sekretaryatu stanu, Loreto, 31 dic.,o kon-

ferencyi z Dbrowskim i oficerami polskimi w Rimini; sekretaryat

stanu do nuncyusza w Wiedniu, Albanego, Roma, 30 dic. 1797

6 genn. 1798.

Zamordowanie Duphota w Rzymie 28 grud. 1797; o zwizku tego

wypadku z wypraw Dbrowskiego do Romagni, kard. Consalvi, Memor.

(1895), 326 sq. Dbrowski do Berthiera, Fano, 7 janv.: J'etais sur

le pied d'óvacuer le territoire du pap... lorsue j'appris par le gl.

Dessolle [z Ancony] l'evenement atroce arrive a Rom", do Józefa

Bonapartego, posa franc. w Rzymie, 7 janv. 1797. Por. Bonaparte

do Berthiera, Paris, U janv., I fevr., Corr., NN. 2404, 2411.—Dbrow-
ski z legi powstrzymany przez Berthiera przejazdem w Pano

26 stycz.—Dbrowski do wspóobywateli w kraju (pos. przez kap.

Ign. Stokowsfiego), Rimini, 2 lut., do Wielhorskiego, 4 lut.: „soli,

toli... Berthier by u mnie na obiedzie w Fano... wspomina, co ma
za wiadomoci od Bonapartego o Polsce, jakie nadzieje; kaza by
w gotowoci do marszu w kuple...", do Berthiera, 12 fevr.; Ber-

thier do Dbrowskiego, Rom, 20 fevr. 1798.

(Str. 234 sq.). W Paryu: Barss do Wybickiego, 28 padz. [tu

„dykeyonarz" oznacza Bonneau, „sukcesor Niemiegi (Delacroix)*

Talleyranda], Listy znak. Pol. (zbiór le uszeregowany, datowany,

wadliwy w tekstach), 8, 10, 127, 14 sq.; Bonneau do Dbrowskiego,

17, 27, nov.; Barss do Dbrowskiego, 18 listop., do Wybickiego,

5 grud. 1797: „Bonaparte za 3 dni jest tu spodziewany" [by ju
tego dnia, 5 grud., w Paryu; wiadczy to o lichych informa-

cyacb Barssa].

Meraorya Maliszewskiego-Mostowskiego, og. póniej w prze-

kadzie pol. [widocznie og. przez Maliszewskiego w interesie koa-

licyjnym, jesieni 1799, dla zohydzenia wracajcego z Egiptu Bo-

napartego, (zjadliwe motto z Virg.: „O lux Dardaniae, o spes tu-

tissima Teucrum... ut te post varios labores... aspicimus"), z doda-

niem przypiskowych kalumnii, 31, o nieprawem jego pochodzeniu,

cudzoóstwie jego matki z Marboeufem itp.], p. t. Promemoria Bo-

naparcie dla sprostowania sawy jego, czyli list do tego generaa
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frimaire VI, dawn. stylu w listop. 1797 [poniewa 1 frirn. VI by
21 list., wic rzecz zredagowana w kocu t. m., na kilka dni
przed przybyciem Bonapartego do ParyaJ.

Memorya Barssa-Mostowsklego, przedstawiony Bonapartemu,
za porednictwem Bourrienna, w grud. 1797, og. przez ks. S(iemie-
skiego), w Rev. SIave, III (1907), 151 sq., pod niedokadnym tytuem
Mem. hist. redige pour le Direct. franc. durant le congr. de Rastadt
1797—9 [istotnie mia w pierwotnej redakcyi zosta zawieziony przez
Mostowskiego, Kochanowskiego i Woyczyskiego do Rastadtu, lecz

wstrzymano si z t ekspedycy, odebrawszy od Talleyranda wia-
domo o bliskim przyjedzie Bonapartego do Parya]: „proposer
la couronne (de Pologne) a Farchiduc Charles et lui donner en
mariage Boit la filie de Telcteur de Saxe, soit meme une psse
de Russie... Les habitants de la Silesie, qui form aussi une bran-
che de la grand familie esclavonne,... saisiraient la premier oc-

casion de fraterniser avec (les Polonais)". Barss do Wieliorskiego,
20 grud. 1797; zeznanie Mich. Kochanowskiego, Krak., 23, 24 Nov.
1798; podane tu szczegóy o memoryaach dla Bonapartego miay
miejsce przed 17 grud. 1797, dat wyjazdu Kochanowskiego z Pa-
rya do kraju.

*

Boiirrienne, Mem., eh. III: „pendant mon sójour a Varsovie",

1790—1; do niego zapewne odnosz si wzmianki Antraigua o je-

go informatorze, „secrtaire de confiance (de Bonaparte)", j. w., 295;

by moe przez Bourrienna przedostaa si wie o obecnych pro-

jektach-memoryaach po skich dla Bonapartego, wyolbrzymiona

w fantastycznej relacyi Antraigua dla Pawa (1798) o rzekomych
polskicli planach samego Bonapartego przed wyjazdem do Egiptu:

„Bonaparte... devait... debaruer a Saloniue... marchant vers Vid-

din se joindre avec Pasvan Oglou, et passant le Danube,.. entrer

en Podolie, ou, sur son approche,... la Pologne et particulierement

la Lithuanie se seraient mises eu insurrection. II a demande du

temps pour reflechir... ayant vu les difficultós... 11 abandonna le

projet... (mais) des preparatifs furent faits pour rexpedition de Po-

logne; des negociations ont ete commencó pour detacher la legion

polonaise du service des Cisalpins... Kociuszko fut rappel de

l'Amerique", Arch. Woroncowów, XI (1877), 318 s.

O pobycie Bonapartego w Paryu, od 5 grud. 1797, por. Barras,

Mem.. III, 138, 162 sq.; Lareveillere, Mem., II, 345 sq.; Bailleu,

I, NN. 133, 138, 150; Miot de Melito, Mem., I (1873), 184 sq.; Tal-

leyrand, Mem., I (1891), dbd s.; Sorel, V, 287; Ogiski, Móm., II,

298 sq. [niecisy w datach; przyby do Parya „la veille de Tar-

rivee de Bonaparte", wic 4 grud. 1797; widzia go najpierw na

fecie dyrektoryalnej, wic 10 grud., bo t. d. wyprawiona; mówi
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o pierwszem przedstawieniu Bonapartemu w salonie Lecoulteux,

wic I stycz. 1798, gdy dalej wzmianka o balu u Talleyranda

,deux jours apres", wyprawionym 3 stycz.; odegranie przed Bona-
partem marsza legionowego i jego sowa „ecoutons, on parle des

legions polonaises, ii faudrait toujours ajouter: les braves legons
polonaises, car ces Polonais se battent comme des diables", U
stycz., gdy t. d. nadesza do Parya wiadomo o zamordowaniu

Duphota].

(Str. 240 sq.). Afera Bernadetta: instr. dla niego, Par.,

17 janv. 1798, Masson, Deux diplom. de la revol., 155 sq., Dry,

Sold.-ambass. sous le Direct., II, 37 sq. [por. ustp o Polsce

w Talleyranda Consider. pour servir de base aux instr. des plenip.

au congr. de Rastadt, 2 nov. 1797, Pallain, Talleyrand sous le

Directoire (1891), 180 sq.J; Bonneau do Bernadotta, fevr., u Chodki,
II, 379 sq.: Dbrowski do Bernadotta, Rimini, 26 fevr.; docz. No-
t sur les negoc. a faire avec la cour d'Autrictie, Chodko, II,

372 sq.; por. Dbrowski, Mem. mil. sur les leg. pol.: „pendant le

sójour du gl. a Rimini, un Polonais distingue... [dop. rk Kossec-

ckiego: „zapewne Wybicki", oczywicie bdnie]... lui envoya une

not sur les negociations a faire avec )'empereur sur le retablisse-

ment dc la Pologne... le gl. la fit parvenir au gl. Bernadotte... par
le capit. Biernacki"; jednak samej tej noty brak w pap. Dbrowskiego;
by moe, jak wskazuje te tre, jestto wczeniejsza zapiska So-
tyka z lipca 1797, j. w., 317, teraz zuytkowana przez Dbrowskiego;
Dbrowski do Bernadotta, Mil., 12 avr.; Józ. Biernacki do Dbrow-
skiego, Wied., 12 kwiet. 1798.

Dozór policyjny wiedeski nad Bernadottem: kierujcy bez-

porednio tym dozorem sekretarz nadw. Ratoliska do Pergena, Wien,

14, 22, 24 Febr., sq.; Pergen do ces. Franciszka, 17 Febr., 9 Marz
(o przekupionym „Kammcrdiener Rost, ein I^iebling d. Botschaf-

ters, d. vorhin unter seinem Commando ais Soldat gedient, u. beina-

he mehr ais d. zwei Secretaire bei schriftlichen Ausarbeitungen

verwendet wird"), 13, 17 (o bytnoci K. N. Sapiehy i Wgrów
u Bernadotta), 19, 20, 23 (o dwukrotnych dugich konferencyach

z Sapieh, „obwohl sich Gaudin—sekretarz dawniej Descorcha, te-

raz Bernadotta—geaussert, dass diesem besoffenen Kerje von einera

Piirsten nicht zu trauen sei"), 26 (o aresztowaniu Ant. Kochanow-
skiego i Rykaczewskiego), 31 Marz (na rce Colloreda), 3, i, 5, 7,

11, 13 Apr. 1798 (o codziennej bytnoci Ant. Jabonowskiego z Lacho-
wicz).

Awantura ze sztandarem, 13 kwiet. 1798 wieczorem; Oberpo-

lizeidirector Erhard Ley do Pergena, Species facti, 14 Apr.; Ma-
liszewski z sekret. Frevillem, wysani z Wiednia 13 kwiet. w nocy,
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przybyli do Parya w 22 nocy; odwoujce rozkazy Bonapartego do
wojsk ekspedycyjnych egipskich, 23 avr. 179S. Corr. NN. 2544 sq.,

por. Barras, III, 206. O waciwej roli Maliszewskiego daje pojcie
wczeniejszy, przed jego wypraw wiedesk, raport Tremona do D-
browskiego, Medyol., 7 stycz. 1798: „...Przybycie Maliszewskiego do Me-
dyolanu. Tyle, ile dowiedzie, zrozumie i przekona si mogem,
pewny jestem, e Maliszewski nie od naszych Paryaninów, ale od
partyi patryotycznej francuskiej wysany tu zosta. Partya ta ma
za cel zgubi Bonaparte, wskrzesi pryncypia teroryzmu i nie ro-

bi pokoju. Do tego zwizku wchodz osoby rzdowe i wojskowe,
midzy innemi za Augereau. Misya Maliszewskiego ma za cel

pryncypalny pozna ducha i sytuacy wojska francuskiego, do-

wiedzie si, jak moe mie infiuency w wojsku i we Woszech
(Bonaparte), a std pozna, czyli bezpiecznie go atakowa mona
lub nie. Stosownie do tego zamiaru by Maliszewski u Augereau,

widzia wojsko jego, przeszed potem do armii Rhin i Moselle,

i stamtd tu zjecha, gdzie jest bardzo dobrze widziany... Zreszt
jest bardzo circonspect..."; Bernadotte do Talleyranda, Milan,

28 janv. 1798: chce uy w dyploniacyi Maliszewskiego, d a którego y-
wi „une amitie particulióre"; Maliszewski zdaje si by autorem

podniecajcej broszury, Details officiels d'un courrier extraord.

annonc. au Direct. le siege de Tambassade de Yienne (Paris, 1798);

por. o jego roli w tej aferze, Masson, Deux dipl., 163, 182, 209

Mem. trs d. pap. d'un homme d'ótat, II, 512; Hiiffer, Dipl

Yerhandl., IP, 248, 255; B(ourgoin), Esuiss. hist. sur le marech.

Brune, I, 289.

(Str. 249). Bonaparte do Dyrektoryatu, Par., 1 mai 1798, Corr.

N. 2555, ostatnie prztd wyjazdem zarzdzenie o legiach polskich;

wyjazd z Parya 4, wypynicie z Toulonu 19 maja 1798.
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